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স্নাউ । 

নবম ভাগ । 
প্রথম খণ্ড । 

০৩ 

শ্রীরবীক্্নাথ ঠাকুর । 

্রীমোহিত চত্দ্র সেন এম্, এ, 

সম্পাদক। 



প্রকাশক-- এস্, সি, মজুমদার | 
২০নং নং কর্ণওয়ালিস্ স্্রাট, কলিকাতা । 

মজুমদার লাইব্রেরী । 
কক 

পো ০৯১ স্ব 

কলিকাতা, ২০্নং কর্ণওয়াঁলিসৃষ্টাট্, 
দিনমযী প্রেসে, শ্রীঅন্ুকুলচন্দ্র পারিহাল ছ্বাঝ৷ মুকিত | 

ঞ্ ৬ ্ীদু ও সখা | 



বিষয়। 

সতী 

নরক-বাস 

গান্গীরীর আবেদন 

বিদায়-অভিশাপ 

চিন্তাঙ্গদা। 

৷ লক্ষ্মীর পরীক্ষা 

জাজ । 

৯ম ভাগ। 

প্রথম খণ্ড | 

সুচী পত্র । 

পৃষ্ঠা । 
৯১০ 

্ ২৫ 

৪৩ 

৯৩ 

১১৫ 

টি লি -- ১৭৫ 





স্বাতী £ 





আলো আসিয়া এর। লীলা করে যা, 

আধারেতে চলে যায় বহিরে। 

ভাবে মনে বুখা এই আসা আর যাওয়া, 

অর্থ কিছুই এর নাহি রে। 

কেন আসি, কেন হাসি, 

কেন আধিজলে ভাসি, 

কার কথ। বলে যাই, 

কার গান গাহি রে-__ 

অর্থ কিছুই তার নাহি পে 

ওরে মন আয় তুই সাজ ফেলে আর, 

মিছে কি করিস্ নাট-বেদীতে। 

বুঝিতে চাহিস্ যর্দি বাহিরেতে আয়, 

খেল। ছেডে আয় খেল। দেখিতে ! 

ওই দেখ নাটশাল! 

পরিসক়াছে দীপমালা 

সকল রহস্য তুই 
চাঁস্ যদি ভেদিতে 

নৈজে না ফিরিল্ নাট-বেদীতে ! 

নেমে এসে দূরে এদে দাড়াবি যখন,_- 

দেখিবি কেবল, নাহি খুঁজিবি, 

এই হাসি-রোদনের মহানাটকের 

অর্থ তখন কিছু বুঝিবি ! 
একের সহিত একে 

মিলাইয়া নিবি দেখে” 

বুঝে নিবি_বিধাতার 

সাথে নাহি যুঝিবি,_- 

দেখিবি কেবল, নাহি খু জিবি । 





৩ £ 





ভনভ্ভী 2৯ 
শত পরিপাক 

রণক্ষেত্র | 

অমাবাই ও বিনায়ক রাও। 

অমাবাই। 
পিতা ! 

বিনায়ক রাঁও। 

পিতা ! আমি তোর পিতা! পাপীয়সি 

স্বাতন্ত্্যচারিণী ! যবনের গৃহে ঠশি 

শ্লেচ্ছগলে দিলি মালা কুলগকলঙ্কিনী !* 

আমি তোর পিতা ! 

অমাঁবাই। 

অন্তায় সমরে জিনি 

স্বহন্তে বধিলে তুমি পতিরে আমার, 

হাঁয় পিতা, তবু তুমি পিতা ! বিধবার 

অশ্রপাতে পাছে লাগে মহা অভিশাপ 

* মিস্ ম্যানিং সম্পাদিত স্যাশনাল ইগ্ডয়ান্ আসোসিয়েশনের পত্রিকায় 
মারাঠী গাথা সম্বন্ধে আযকওয়র্থসাহেব-রচিত প্রবন্ধবিশেষ হইতে বর্ণিত 
ঘটনা সংগৃহীত । 



নাট্য। 
৬৮ সি লা ০. চি পলি জা লরি লিপি তাস চি তা শা তি সিটি পি পিপি রিসিনিগলী লরি এল সস লী সাজান শর পাপা 

তব শিরে, তাই আমি ছুঃসহ সন্তাঁপ 

রুদ্ধ করি রাখিয়াছি এ বক্ষ পঞ্জরে ! 

তুমি পিতা, আমি কন্তা, বহুদিন পরে 

হয়েছে সাক্ষাৎ দৌহে সমর অঙ্গনে 

দারুণ নিশীথে ! পিতঃ প্রণমি” চরণে 

পদধূলি তুলি শিরে লইব বিদায়! 
আজ যদি নাহি পার ক্ষমিতে কন্তাঁয় 

আমি তবে ভিক্ষা মাগি বিধাতার ক্ষম। 

তোমা লাগি পিতৃদেব ! 

বেনায়ক রাও । 

কোথ। যাবি অমা ! 

ধিক্ অশ্রজল ! ওরে হূর্ভাগিনী নারী 

যে বৃক্ষে বাধিলি নীড় ধর্ম না বিচারি, 

সে ত বজাহত, দগ্ধ,_যাবি কার কাছে 

ইহকাল-পরকাল হারা ! 

অমাবাই। 

পুত্র আছে-_- 

বিনায়ক রাও । 

থাঁক্ পুত্র ! ফিরে আর চাস্্নে পশ্চাতে 

পাতকের ভগ্নশেষ পানে! আন রাতে 



সতী । 

শোণিত-তর্পণে তোর প্রায়শ্চিত্ত শেষ, 

যবনের গৃহে তোর নাহিক প্রবেশ 
আর কভূ! বল্ তবে কোথা যাবি আজ! 

অমাবাই। 
হে নির্দয়! আছে মৃত্যু, আছে যমরাজ, 
পিতা হতে স্নেহময়, মুক্তদ্বারে ধার 
আশ্রন্ন মাঁগিয়। কেহ ফিরে নাই আর ! 

বিনায়ক রাও। 

মৃত্যু ? বসে! হাঁ ছুরৃত্তে! পরম পাঁবক 
নির্মল উদার মৃত্যু--সকল পুতক 
করে গ্রাস-_সিন্ধু যথা সকল নদীর 

সব পঙ্করাশি ! সেই মৃত্যু স্থগভীর 
তোর মুক্তি গতি! কিন্ত মৃত্যু আজ না সে, 

নহে হেথা! চল্ তবে দূরু তীর্থবাসে 
সলজ্জ স্বজন আর স্রোধ সমীজ 

পরিহরি” ১ বিসর্জি” কলঙ্ক ভয় লাজ 

জন্মভূমি ধুলিতলে । সেথা গঙ্গাতীরে 
নবীন নির্মল বায়ু ;--্থচ্ছ পুথ্যনী'রে 

তিন সন্ধ্যা শান করি,” নির্জন কুটারে 
শিব শিব শিব নাম জপি” শান্ত মনে, 



১৩ নাট্য। 
পাস লিপি পাশা) পিসি সি তা লিপ লাপসপেপপিসপি সত সি০সিপশিসসি- পোপ সিসি সি ৭ পাস্তা িসসিপণী স্পা সিসি পপর রটস্মপলাপ্পপপরপ্গ (০ স্টিল লা" পি 

সুদূর মন্দির হতে সায়াহু পবনে 

শুনিয়া আরতিধবনি,-একদিন কবে 

আফুঃশেষে মৃত্যু তোরে লইবে নীরবে, 
পতিত কুসুমে লন্বে পক্ক ধুয়ে তার 

গঙ্গা যথ! দেয় তারে পুজা উপহার 

সাগরের পদে! 

অমাবাই । 

পুত্র মোর! 
বিনাযর়ক রাও । 

তার কথা 

দূর কর! অভীত-নির্শুকত পবিত্রতা 
ধৌত করে দিক্ তোরে ! সন্ত শিশুসম 
আরবাঁর আঁম্ব বংসে পিভৃকোলে মম 

বিস্থৃতি মাতার গর্ভ হতে ! নব দেশে, 

নব তরন্গিনীতীরে, শুভ্র হাসি হেসে 
নবীন কুটারে মোর জ্বালাবি আলোক 

কন্ঠার কল্যাণ করে ! 

অমাবাই। 
জলে পতিশোক, 

বিশ্ব হেরি ছাঁয়াসম ; তোমাদের কথ। 



সতী । ১১ 

দূর হতে আনে কানে ক্ষীণ অন্ফুটতা, 
পশে না হদয়মাঝে । ছেড়ে দাও মোরে, 

ছেড়ে দাও! পতিরক্তসিক্ত শ্নেহডেোরে 

বেধে না আমায়! 

বিনায়ক রাও । 

কন্তা নহেক পিতার ! 

শাখাচ্যুত পুষ্প শাখে ফিরেনাক আর ! 
কিন্ত রে শুধাই তোরে কারে ক”স্ পতি 

লঙ্জাহীনা ! কাড়ি নিল যে ক্লে্ছ ছুর্মতি, 
জীবাজির প্রসারিত বরহস্ত হতে 

বিবাহের রাত্রে তোরে- বঞ্চিয়। কপোতে 
স্তন বথ। লয়ে যায় কপোতি-বধূরে 

আপনার শ্লেচ্ছ নীড়ে,_সে ছষ্ট দস্্যরে 
পতি ক”দ্ তুই !- সে রাত্রি কি মনে পড়ে £ 
বিবাহ-সভায় সবে উৎসুক অন্তরে 

বসে আ[ছ,--শুভলগ্র হল গতপ্রায়,১- 

জীবাজি আসে না কেন সবাই শুধায়, 

চাষ পথপানে। দেখ! দিল হেনকালে 

মশালের রক্তরশ্মি নিশীথের ভালে, 



১২ 
০০০ 

নাট্য । 
পাস পি পা 

শুন! গেল বাগ্ভরব। হর্ষে উচ্ছসিল 

অন্তঃপুরে হুলুধ্বনি । ছুয়ারে পশিল 

শতেক শিবিক 7; কোথা জীবাজি কোথায় 

শুধাতে না শুধাতেই, ঝটিকার প্রায় 
অকন্মাৎ কোঁলাহলে হতবুদ্ধি করি” 

মুহূর্তের মাঝে তোরে বলে অপহরি, 

কে কোথা মিলাল ! ক্ষণপরে নতশিরে 

জীবাঁজি বন্ধনমুক্ত এল ধীরে ধীরে" 
শুনিনু কেমনে তারে বন্দী করি পথে, 

সি বরাত জর 

লয়ে তার দীগমালা, চড়ি তার রথে, 
কাড়ি 'লয়ে পরি তার্.বর-পরিচ্ছদ 

বিজাঁপুর ষবনের রাঁজসভাসদ্ 
দন্গযুবৃত্তি করি গেল ! সে দারুণরাতে 

হোমাগ্সি করিয়! স্পর্শ জীবাজির সাঁথে 

প্রতিজ্ঞা করিন্ু আমি-_স্থ্যরক্তপাতে 

লব এর প্রতিশোধ ! বহুদিন পরে 

হয়েছি সে পণমুক্ত। নিশীথ-সমরে 

জীবাজি ত্যজিয়! প্রাণ বীরের সদগতি 

লভিয়াছে। রে বিধবা, সেই তোর পতি, 

দস্থ্য সে ত ধরন্মনাশী ! 



সতী । ১৩ 

অমাবাই। 

ধিক্ পিতা, ধিকৃ! 
বধেছ পতিরে মোর আরো মন্্মান্তিক 

এই মিথ্যা বাক্যশেল ! তব ধন্দমন কাছে 

পতিত হয়েছি, তবু মম ধর্ম আছে 

সমুজ্জল ! পত্রী আমি, নহি সেবাদাসী ! 
বরমাল্যে বরেছিন্থু তারে ভালবাসি 

শ্রদ্ধাভরে ) ধরেছিন্ুু পতির সন্তান 

গর্ভে মোর, বলে করি নাই আত্মদান ! 

মনে আছে ছুই পত্র একদিন প্ৰাতে 

পেয়েছিনু অন্তঃপুরে গুপ্ুদৃতী হাতে 

তুমি লিখেছিলে শুধু,--“হান তারে ছুরি,” 
মাত লিখেছিল, “পত্রে বিষ দিন্ু পুরি 

কর তাহা পান 1” যদি বলে পরাজিত 

অসহায় সতীধন্ম কেহ কেড়ে নিত 

তা হলে কি এতদিন হত না৷ পালন 

তোমাদের সে আদেশ? হৃদয় অর্পণ 

করেছিন্ছু বীর-পদে । যবন ত্রাঙ্গণ 

সে ভেদ কাহার ভেদ? ধন্মের সে নয়। 

অন্তরের অন্তর্ধ্যামী যেথা জেগে রয় 



১৪ নাট্য । 
০০০০০ 

সেথায় সমান দৌহে ! মাঝে মাঝে তবু 

সংস্কার উঠিত জাগি) কোন দিন কতু 
নিগুঢ় ঘ্বণার বেগ শিরায় অধীর 

হানিত বিছ্াৎকম্প,--অবাধা শরীর 
সঙ্কোচে কুঞ্চিত হত কিন্ত তারো পরে 

সতীত্ব হয়েছে জয়ী! পূর্ণ ভক্তিভরে 
করেছি পতির পুজা ) হয়েছি যবনী 

পবিত্র অস্তরে ; নহি পতিতা রমণী,-_ 

পরিতাপে অপমানে অবনতশিরে 

মোর পতিধন্ম হতে নাহি যাব ফিরে 
ধন্মাস্তঙ্গে অপরাধীসম !-এ কি, একি! 

নিশীথের উদ্ধাসম এ কাহারে দেখি 

ছুটে আসে মুক্তকেশে ! 

রমাবাইয়ের প্রবেশ । 

জননী আমার ! 

কখনো যে দেখা হবে এ জনমে আর 

হেন ভাবি নাই মনে! মীগে। মা জননি 
দেহ তব পদধুলি ! 
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রমাবাই। 

ছু'স্নে যবনী 

পাঁতকিনী ! 

অমাবাই। 
কোন পাপ নাই মোর দেহে», 

নিন্মল তোমারি মত ! 

বমাবাই। 

যবনের গেহে 

কার কাছে সমর্পিলি ধর্ম আপনার ? 

অমাবাই। 

পতি কাছে! 

রমাবাই। 

পতি! শ্লেচ্ছ, পতি সে তোমার! 

জাঁনিস্ কাহারে বলে পতি! নষ্টুমতি, 

ভ্রষ্টাচাঁর! রমণীর সে য়ে এক গতি, 

একমাত্র ইষ্টদেব ! শ্লেচ্ছ মুসলমান, 

ব্রাহ্মণ-কন্তার পতি ! দেবতা-সমান,! 

অমাবাই। 
উচ্চ বিগ্রকুলে জন্মি” তবুও ষবনে 

বগা করি নাই আমি, কায়বাক্যমনে 
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পুজিয়াছি পতি বলি”; মোরে করে দ্বণা 
এমন কে সতী আছে ? নহি আমি হীনা 

জননী তোমার চেয়ে, হবে মোর গতি 

সতী-স্বর্গলোকে ! 

রমাবাই । 
সতী তুমি ! 
অমাবাই। 

আমি সতী! 
রমাবাই। 

জানিন্ মরিতে অসঙ্কোচে ! 

অমাবাই। 

জানি আমি। 

রমাবাই। 

তবে জাল চিতানল ! ওই তোর স্বামী 

পড়িয়া সমরভূমে । 
অমাবাই । 

জীবাঁজি? 

রমাবাই। 

জীবাজি। 

বাক্্দত্ত পতি তোর! তারি ভস্মে আজি 



সতী । ১৭ 

ভম্ম মিলাইতে হবে ! বিবাহ রাত্রির 

বিফল হোমাগ্রিশিখা শ্মশানভূমির 

ক্ষুধিত চিতাগ্রিরূপে উঠেছে জাগিয়া ; 
আজি রাত্রে সে রাত্রির অসমাপ্ত ক্রিয়া! 

হবে সমাপন ! 

বিনায়ক রাও । 

যাও বংসে, যাঁও ফিরে 

তব পুত্র কাছে, তব শোকতগ্ত নীড়ে ! 
দারুণ কর্তব্য মোর নিঃশেষ করিয়া 

করেছি পালন,__যাও তুমি ! ৮- অয়ি প্রিয়া 
বৃথা করিতেছ ক্ষোভ ! যে নব শাখারে 

ছিন্ন করি নিয়ে গেল বনাস্তর-ছাঁয়ে, 

সেথা যদি বিশীর্ণা সে মরিত শুকায়ে 

অগ্নিতে দিতাম তারে ; সে যে ফলে ফুলে 

নব প্রাণে বিকশিত, নব নব মূলে 

নূতন মৃত্তিকা! ছেয়ে । সেথা তার প্রীতি, 
সেথাকার ধর্ম তার, সেথাকার রীতি । 

অন্তরের যোগস্তত্র ছিড়েছে যখন 

তোমার নিয়মপাশ নিজ্জীব বন্ধন 



১৮ নাট্য । 

ধর্মে বাধিছে না তারে, বাধিতেছে বলে । 

ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও !_যাঁও বংসে চলে, 

যাও তব গৃহকর্্নে ফিরে,-_যাও তব 

ন্নেহপ্রীতিজড়িত সংসারে,২-অভিনব 
ধন্মক্ষেত্র মাঝে ! এস প্রিয়ে, মোরা দৌঁহে 

চলে যাই তীর্থধামে কাটি মায়ামোহে 
সংসারের হছুঃখ সুখ চক্র আবর্তন 

ত্যাগ করি”. 

রমাবাই । 

তার আগে করিব ছেদন 

আমার সংসার হতে পাপের অঙ্কুর 
যতগুলি জন্মিম্াছে। করি যাব দুর 

আমার গর্ভের লজ্জা ! কন্তার কুষশে 

মাতার সতীত্বে যেন কলঙ্ক পরশে । 

অনলে অঙ্গারসম সে কলঙ্ককালী 

তুলিব উজ্জল করি চিতানল জালি” ! 

সতীমঠ উঠঠইব এ শ্বাশানধামে 
কন্তার ভশ্মের পরে! 



সতী। ১৯ 

অমাবাই। 

ছাড় লোকলাজ 

লোকখ্যাতি,-হে জননী এ নহে সমাজ, 

এ মহাশ্মশানভূমি । হেথা! পুণ্যপাঁপ 

লোকের মুখের বাক্যে করিওনা মাপ, 
সত্যেরে প্রত্যক্ষ কর মৃত্যুর আলোকে ! 

সতী আমি। ত্বণা যদি করে মোরে লোকে 

তবু সতী আমি। পরপুরুষের সনে 
মাত! হয়ে বাঁধ যদি মৃত্যুর মিলনে 

নির্দোষী কন্তারে--লোকে জেরে ধন্য কণবে-” 
কিন্তু মাতঃ নিত্যকাল অপরাধী রঝে 

শ্মশানের অধীশ্বর পদে ! 

রমাবাই । 

জ্বাল চিতা, 

সৈন্যগণ ! ঘের আসি বন্দিনীরে ! 
অমাবাই। 

পিতা ! 

বিনায়ক রাও । 

ভয় নাই, ভয় নাই ! হায় বসে হায় 

মাতৃহস্ত হতে আজি রক্ষিতে তোমায় 
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পিতারে ডাঁকিতে হল !-_যেই হস্তে তোরে 

বক্ষে বেধে রেখেছিনু, কে জানিত ওরে 

ধর্ম্েরে করিতে রক্ষা, দোধীরে দ্ডিতে 

সেই হস্তে একদিন হইবে খণ্ডিত 
তোমারি সৌভাগ্যস্থত্র হে বসে আমার! 

অমাবাই। 
পিতা ! | 

বিনায়ক বাঁও। 

আর বংসে! বুথা আচার বিচার! 

পুত্র লয়ে মোর সাথে আর মোর মেয়ে 

আম'র আপন ধন ! সমাজের চেয়ে 

হৃদয়ের নিত্যধর্ম্ম সত্য চিরদিন ! 

পিতৃন্নেহ নির্বিচার বিকারবিহীন 

দেবতার বৃষ্টিসম,_ আমার কন্ঠারে 
সেই শুভ স্্রেহ হতে কে বঞ্চিতে পারে 

কোন্ শাস্ত্র, কোন্ লৌক, কোন্ সমাজের 
মিথ্যা বিধি, তুচ্ছ ভন্ব ! 

রমাবাই। 

কোথা যাস্! ফের! 
রে পাপিষ্ঠে, ওই দেখ্ তোর লাগি প্রাণ 



সতী । ২১ 

যে দিয়েছে রণভূমে,_তার প্রাণদান 

নিষ্ষল হবে না,-তোরে লইবে সে সাথে 

বরবেশে, ধরি” তোর মৃত্যু-পৃত হাতে 
শ্রন্বর্গ মাঝে ! শুন, যত আছ বীর, 
তোমরা সকলে ভক্তভৃত্য জীবাঁজির,-_- 

এই তার বাকৃদত্বা বধূ_চিতাঁনলে 
মিলন ঘটায়ে দাও মিলিয়৷ সকলে 

প্রভৃকৃত্য শেষ কর! 

সৈম্ভগণ। 

ধন্ পুণ্যবতী ! 

অমাবাই। | 

পিতা ! 

বিনায়ক রাও । 

ছাড়, তোর] ! 

সৈম্তগণ। 

যিনি এ নারীর পতি 

তার অভিলাষ মোরা করিব পুরণ। 
বিনায়ক রাও । 

পতি এর স্বধন্মী ববন। 



৮৬৫ নাট্য। 

সেনাপতি । 

সৈন্যগণ, 

বাধ বৃদ্ধ বিনায়কে ! 

রূমাবাই। 
মুড তোর! কি করিস্ বসি ! 

বাজ বাদ্য, কর্ জয়ধ্বনি ! 

সৈন্যগণ । 

জয় জয়! 

অমাবাই। 

' নারকিণী! 

সৈন্যগণ । 

জয় জয়! 
রমাবাই। 

রূট। বিশ্বময় 

সতী অম। ! 
অমাবাই। 

জাগ, জাগ, জাগ ধন্মরাজ ! 

শ্মশানের অধীশ্বর, জাগ তুমি আজ ! 
হের তব মহারাজ্যে করিছে উৎপাত 

ক্ষুদ্র শক্র,--জাঁগ, তারে কর বজ্রাঘাত 



সতী । ২৩ 

দেবদেব ! তব নিত্যধন্শে কর জয়ী 

ক্ষুদ্র ধর্ম হতে ! 

রমাবাই। 
বল্ জয় পুণ্যময়ী, 

বল্ জয় সতী! 
সৈন্যগণ। 

জয় জয় পুণ্যবতী ! 

অমাবাই। 

পিতা, পিতা, পিতা মোর ! 

সৈন্যগণ । 

ধন্য ধন্য সতী ! 





ন্ন্লন্ক-্বাডন। 
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নেপথ্যে । 

ফোথা যাও মহারাজ ! 

সোমক। 

কে ডাকে আমাকে 

দেবদূত? মেঘলোকে ঘন ল্ন্ধকারে 

দেখিতে ন! পাই কিছু, হেথ! ক্ষণকাঁল 
রাখ তব স্বর্গরথ ! 

নেপথ্যে । 

ও গে। নরপাঁল 

নেমে এস ! নেমে এস হে স্বর্গ-পথিক ॥ 

সোমক। 

কে তুমি কোথায় আছ £ 

নেপথ্যে । 

আমি সে খত্বিক্ 

মত্ত্যে তব ছিন্ু পুরোহিত । 



২৮ নাট্য । 

সোমক। 

ভগবন্, 

নিখিলের অশ্রু যেন করেছে স্থজন 

বাম্প হয়ে এই মহা অন্ধকার লোৌক,__ 
সুর্য্যচন্দ্রতারাহীন ঘনীভূত শোক 
নিঃশব্দে রয়েছে চাপি ছংস্বপ্ন মতন 

নভস্তল,-__হেথ। কেন তৰ আগমন ? 
প্রেতগণ । 

স্বর্গের পথের পার্থে এ বিষাদ লোক, 
' এ নরকপুরী ॥, নিত্য নন্দন-আলোক 

দুর হতে দেখা যার, ন্বর্গযাত্রিগণে 

অহোরাত্রি চলিয়াছে, রথচক্রস্বনে 
নিদ্রা তন্দ্রা দূর করি ঈর্যযা-জর্জরিত 
আমাদের নেত্র হতে। নিম্ষে মন্্মরিত 

ধরণীর বনভূমি,_-সপ্ত পারাবার 

চিরদিন করে গান--কলধ্বনি তার 

হেথ। হতে শুনা যায়! 

খত্বিক 1 

মহারাজ, নাম” 

তব দেবরথ হতে! 



নরক-বাস। ২৯ 

প্রেতগণ। 

ক্ষণকাল থাম 

আমাদের মাঁবখানে ! ক্ষুদ্র এ প্রার্থন। 

হতভাগ্যদের ! পৃথিবীর অশ্রুকণ! 

এখনো জড়ায়ে আছে তোমার শরীর, 

সগ্ভছিন্ন পুষ্পে যথা বনের শিশির । 

মাটির তৃণের গন্ধ, ফুলের, পাতার, 

শিশুর, নারীর, হায়, বন্ধুর, ভ্রাতার 

বহিয়া এনেছ তুমি! ছয়টি খতুর 
বহুদিনরজনীর বিচিত্র মধুর 
স্থথের সৌরভ রাশি! 

সোমক। 

গুরুদেব, প্রভো, 

এ নরকে কেন তব বাস? 

খাত্বিক। 

পুত্রে তব 

যজ্ঞে দিয়েছিন্থ বলি-_-সে পাপে এ গতি 

মহারাজ ! 



৩০৩ নাট্য। 

প্রেতগণ। 

কহ সে কাহিনী, নরপতি, 

পৃথিবীর কথা! পাতকের ইতিহাস 
এখনো হৃদয়ে হানে কৌতুক উল্লাস ! 
রয়েছে তোমার কণ্ঠে মর্ভ্যরাগিণীর 
সকল মুচ্ছনা, সুখছঃখকাহিনীর 
করুণ কম্পন! কহ তব বিবরণ 

মানবভাষায় ! 

সোমক। 

হে ছাঁয়া-শরীরিগণ 

সোৌমক আমার নাম, বিদেহ-ভূপতি। 

বহু বর্ষ আরাধিয়! দেব ছ্বিজ যতী 

বহু যাগ যজ্ঞ করি, প্রাচীন বয়সে 

এক পুত্র লভেছিনু,+-তারি শ্লেহবশে 

রাত্রিদ্রিন আছিলীম আপনা-বিস্বৃত ! 

সমস্ত সংসার-সিদ্ধু-মথিত-অমৃত 

ছিল সে আমার শিশু । মোর বৃস্ত ভরি 

একটি সে শ্বেতপদ্ম, সম্পূর্ণ আবরি 

ছিল সে আমারে! আমার হৃদস্ব 



স্টপ রস সা্রস্মব্্্স্র্্িঞ্্্বি 

ছিল তারি মুখপরে-__স্থ্য্য যথা রয় 

ধরণীর পাঁনে চেয়ে , হিমবিন্দুটিরে 

পদ্মপত্র যত ভয়ে ধরে রাখে শিরে 

সেই মত রেখেছিন্্ তারে! স্ুকঠোর 

ক্ষাত্রধন্ম রাজধন্ম স্নেহপানে মোর 

চাহিত সরোষ চক্ষে ; দেবী বসুন্ধরা 

অবহ্লা-অবমাঁনে হইত কাতরা, 

রাজলক্মী হত লঙ্জামুখী ৷ 

সভামাঝে 

একদ! অমাত্যসাথে ছিন্ন রাজকুীজে 

হেনকালে অন্তঃপুরে শিশুর ক্রন্দন * 

পশিল আমার কর্ণে! ত্যজি” সিংহাসন 

ক্রুত ছুটে চলে গেনু ফেলি সর্ধকাজ। 

খত্বিক। 

সে মূহ্র্তে প্রবেশিন্থ রাজনভামাৰ 

আশিষ করিতে নৃপে ধান্ততুর্ধাকরে 

আমি রাজপুরোহিত। ব্যগ্রতার ভরে 

আমারে ঠেলিয়! রাজ! গেলেন চলিয়া, 

' অর্ধ্য পড়ি গেল ভূমে। উঠিল জিয়া 



৩২ নাট্য । 

ব্রাহ্মণের অভিমান । ক্ষণকাঁল পরে 

ফিরিয়া আসিল! রাজা লঙ্জিত অন্তরে । 

আমি শুধালেম তারে, কহ হে রাজন্ 
কি মহা অনর্থপাত ছু্দৈব ঘটন 
ঘটেছিল, যাঁর লাগি ব্রাহ্গণেরে ঠেলি 

অন্ধ অবজ্ঞার বশে,__বাঁজকর্্ম ফেলি, 

না শুনি বিচারপ্রার্থী প্রজাদের যত 

আবেদন, পররাষ্ট্র হতে সমাগত 
রাঁজদূতগণে নাহি করি সম্ভাষণ, 
সামন্ত রাজন্যগণে ন! দিয়া আসন, 
প্রধান 'মমাত্য সবে রাজোর বারতা 

না করি জিজ্ঞাসাবাদ, না করি শিষ্টতা 
অতিথি সজ্জন গুণিজনে- অসময়ে 

ছুটি গেল! অন্তঃপুরে মত্তপ্রায় হয়ে 

শিশুর ক্রন্দন শুনি? ধিক্ মহারাজ 

তব মুগ্ধব্যবহারে, শিশু-তুজপাশে 
বন্দী হয়ে আছ পড়ি” দেখে সবে হাসে 
শক্রুদল দেশে দেশে, নীরব সঙ্কোচে 

বন্ধগণ সঙ্গোপনে অশ্রজল মোছে! 



নরক-বাস। ৩৩ 

সোমক। 

ব্রাহ্মণের সেই তীব্র তিরস্কার শুনি 
অবাক্ হইল সভা !-_পাত্রমিত্র গুণী 
রাজগণ প্রজাগণ রাজদূত সবে 

আমার মুখের পানে চাহিল নীরবে 
ভীত কৌতৃহলে ! রোষাবেশ ক্ষণতরে 
উত্তপ্ত করিল রক্ত ; _মুহ্র্তেক পরে 

লজ্জা আসি করি দিল দ্রুত পদাঘাত 

দৃপ্ত রোষ-সর্পশিরে ! করি প্রণিপাত 

গুরুপদে-কহিলাম বিন বিন্বুয়ে-_ 

ভগবন্, শাস্তি নাই এক পুত্র লয়ে, * 
ভয়ে ভয়ে কাটে কাল! মোহবশে তাই 
অপরাধী হইয়াছি-_ক্ষম! ভিক্ষা চাই! 
সাক্ষী থাক মন্ত্রী সবে, হে রাজন্তগণ 

রাজার কর্তব্য কভূ করিয়া লঙ্ঘন 

খর্ব করিব না আর ক্ষত্রিয় গৌরব ! 
খত্বিক। 

কুষ্টিত আনন্দে সভা রহিল নীরব! * 
আমি শুধু কহিলাম বিদ্বেষের তাপ 

অন্তরে পৌষণ করি-_এক-পুত্রশাপ 

পক উপরি, 



ওঃ নাট্য। 

দূর করিবারে চাও-_পন্থা আছে তাঁরা, 
কিন্ত সে কঠিন কাজ, পার কি ন! পার 
ভয় করি! শুনিয়া মগর্ষে মহারাজ 

কহিলেন-__নাহি হেন স্থুকঠিন কাজ 
পারি না করিতে যাহা ক্ষত্রিয় তনয়__ 

কহিলাম স্পশি” তব পাঁদপদ্নদ্ধয় ! 

শুনিয়া কহিন্থ মৃছ হাসি”,হে রাজন্ 

শুন তবে! আমি করি ষজ্ঞ-আয়োজন, 
তুমি হোম কর দিয়ে আপন-সস্তান। 
'তারি মেদ-গন্ধধূম করিয়া আত্াণ 
মহিষীর' হইবেন শত পুত্রবতী-- 

কহিন্ নিশ্চয় !_শুনি নীরব নৃপতি 
রহিলেন নত শিরে | সভাস্থ সকলে 

উঠিল ধিক্কার দিয়! উচ্চ কোলাহলে ! 

কর্ণে হস্ত রধি' কহে যত বিপ্রগণ 

ধিক্ পাপ এ প্রস্তাব !_ নৃপতি তখন 
কহিলেন ধীরম্বরে-__তাই হবে প্রভু, 
ক্ষত্রিয়ের পণ মিথ্যা হইবে না কত! 
তখন নারীর আর্ত বিলাঁপে চৌদিক্ 

কাদি উঠে, প্রজাগণ করে ধিক্ ধিকৃ, 



নরক-বাপ। 

বিদ্রোহ জাগাতে চায় যত সৈম্দল 

স্বণাভরে । নৃপ শুধু রহিল অটল. 

জলিল যজ্ঞের বহি । যজন সময়ে 

কেহ নাই,_কে আনিবে রাজার তনয়ে 

অস্তঃপুর হতে বহি” ! রাঁজভূত্য সবে 
আজ্ঞ। মানিল না কেহ। রহিল নীরকে 

মন্ত্রিগণ। দ্বাররক্ষী মুছে চক্ষুজল, 

অস্ত্র ফেলি চলি গেল যত সৈম্যদল ! 

আমি ছিননমোহপাঁশ, সর্বশান্ত্-জ্ঞানী, 

হৃদয়-বন্ধন সব মিথ্যা বলে? মঠনি,- 

প্রবেশিক্ু অন্তঃপুরমাঝে । মাতৃগণ * 

শত-শীখা-অন্তরাঁলে ফুলের মতন 

রেখেছেন অতিষত্বে বালকেরে ঘেরি 

কাতর উৎকগ্ঠাভরে। শিশু মোরে হেরি, 

হাঁসিতে লাগিল উচ্চে ছুই বাহু তুলি ১" 
জানাইল অর্ধস্ফুট কাকলী আকুলি,_- 
মাতৃবাহ ভেদ করে” নিয়ে যাঁও মোরে! 

বহক্ষণ বন্দী থাকি” খেলাবার তরে 

ব্যগ্র তার শিশুহিয়া! । কহিলাম হাঁসি” 

মুক্তি দিব এ নিবিড় ন্নেহবন্ধ নাশি”, 

৩৫ 



নাট্য । 

আয় মোর সাথে! এত বলি বল করি” 

মাতৃগণ-অঙ্ক হতে লইলাম হরি 
সহান্ত শিশুরে। পায়ে পড়ি” দেবীগণ 

পথ রুধিঃ আর্তকঞ্ঠে করিল ক্রন্দন-_ 
আমি চলে এন্স বেগে! বহি উঠে জলি-_- 

দাড়ায়ে রয়েছে রাজ। পাষাণ পুত্তলী। 

কম্পিত প্রদীপ্ত শিখা হেরি হর্ষ ভরে 

কলহান্তে নৃত্য করি” প্রসারিত করে 

ঝাঁপাইতে চাহে শিশু ! অন্তঃপুর হতে 

*শৃতকণে উঠেঞআর্তরব 1 রাজপথে 

অভিশখপ উচ্চারিয়া যায় বিপ্রগণ 

নগর ছাড়িয়া! কহিলাম, হে রাজন 

আমি করি মন্ত্রপাঠ, তুমি এরে লও, 
দাও অগ্নিদেবে ! 

সোমক । 

ক্ষাস্ত হও, ক্ষান্ত হও 

কহিয়োনা আর ! 

প্রেতগণ ! 

থাম থাম ধিক ধিক্ ! 
পূর্ণ মোরা বহু পাপে, কিন্তু রে খত্বিক 



নরক-বাস। ৩৭ 

শুধু একা তোর তরে একটি নরক 
কেন স্থজে নাই বিধি! খুজি মলোক 
তব সহবাসমোগ্য নাহি মিলে পাপী ! 

দেবদূত। 

মহারাজ এ নরকে ক্ষণকাল যাঁপি” 

নিম্পাপে সহিছ কেন পাপীর যন্ত্রণ। ? 

উঠ স্বর্গরথে--থাক্ বৃথা আলোচন৷ 

ন্দিকণ ঘটনার ! 

সোমক। 

রথ যাও লয়ে 

দেবদূত! নাহি যাব বৈকু্-আলয়ে ! 

তব সাথে মোর গতি নরক মাঝারে 

হে ব্রাহ্মণ ! মত্ত হয়ে ক্ষাত্রঅহ্ঙ্কারে 

নিজ কর্তৃব্যের ক্রটি করিতে ক্ষালন 

নিষ্পাপ শিশুরে মোর করেছি অর্পণ 

হুতাশনে, পিতা হয়ে । বীর্য আপনার 

নিন্দুকসমাজমাঝে করিতে প্রচার 
নরধর্ম রাজধন্ম পিতৃধর্্ম হাঁয় 

অনলে করেছি ভম্ম ! সে পাপ জবালাস্ব 



৩৮ নাট্য। 

জলিয়াছি আমরণ,--এখনো৷ সে তাপ 

অন্তরে দিতেছে দাঁগি নিত্য অভিশাপ! 

হাঁয় পুত্র, হায় বংস নবনী-নির্মল, 

করুণ কোমল কান্ত, হা মীতৃবংসল, 

একান্ত নির্ভরপর পরম হুর্বল 

সরল চঞ্চল শিশু পিতৃ-অভিমানী 

অগ্নিরে খেলনাসম পিতৃদান জানি 

ধরিলি ছু'হাত মেলি” বিশ্বাসে নির্ভয়ে ! 
তার পরে কি ভর্খসন। ব্যথিত বিশ্ময়ে 

ফুটিল কাতরঞ্চক্ষে বহিশিখাতলে 
অকন্মদৎ! হে নরক, তোমার অনলে 

হেন দাহ কোথ! আছে যে জিনিতে পারে 

এ অন্তর তাপ ! আমি যাঁব স্বর্গদ্বারে ! 
দেবতা ভূলিতে পারে এ পাপ আমার, 
আমি কি ভুলিতে পারি সে দৃষ্টি তাহার, 
সে অস্তিম-অভিমাঁন? দগ্ধ হব আমি 

নরক অনলমাঁঝে নিত্য দ্রিনযামী 

তবু বস তোর সেই নিমেষের ব্যথা, 

আঁচম্বিত বহি-দাহে ভীত কাতরতা৷ 
পিতৃ-মুখপানে চেয়ে-পরম বিশ্বাস 



নরক-বাস | ৩৯ 

চকিতে হইয়া ভঙ্গ মহ! নিরাশ্বাস, 

তার নাহি হবে পরিশোধ ! 

ধন্মের প্রবেশ। 

ধর্ম । 

মহারাজ, 
স্বর্গ অপেক্ষিয়া আছে তোমাতরে আজ, 
চল ত্বরা৷ করি! 

সোমক । 

সেখা মোর নাহি স্থান 

ধন্মরাজ ! বধিয়াছি আপন অস্তান 

বিনা পাপে ! 

ধর্ম । 

করিয়াছ প্রায়শ্চিত্ত তার 

অন্তর নরকানলে ! সে পাপের ভার 

ভম্ম হয়ে ক্ষয় হয়ে গেছে! যে ব্রাহ্মণ 
বিন! চিত্ত-পরিতাপে পরপুত্রধন 

স্নেহবন্ধ হতে ছিড়ি করেছে বিনাশ 

শান্তজ্ঞান-অভিমানে, তারি হেথা বাস 
সমুচিত ! 



৪৬ নাট্য। 

ধত্বিক। 

যেয়োনা যেয়োন! তুমি চলে? 
মহারাজ ! সর্পশীর্ষ তীব্র ঈর্ষ্যানলে 
আমারে ফেলিয়! রাখি যেয়োন৷ যেয়োনা 

একাকী অমরলোকে ! নুতন বেদনা 

বাড়ায়োন। বেদনায় তীব্র ছুর্ব্িষহ, 
শ্থজিয়োন! দ্বিতীয় নরক ! রহ রহ 

মহারাজ, রহ হেথা ! 

সোমক। 

" রব তব সহ 

হে হূর্ভাগা ! তুমি আমি মিলি অহরহ 
করিব দারুণ হোম, সুদীর্ঘ যঙ্জন 

বিরাট নরক হুতাশনে ! ভগবন্ 

যতকাল খত্বিকের আছে পাপভোগ 

ততকাল তার সাথে কর মোরে যোগ--. 

নরকের সহবাসে দাও অনুমতি ! 

ূ ধর্ম । 

মহাঁন্ গৌরবে হেথা রহ মহীপতি ! 
ভালের তিলক হোঁক্ ছুঃসহ দহন, 

নরকাগ্নি হোক্ তব স্বর্ণ সিংহাসন! 



নরক-বাস। ৪১ 

প্রেতগণ। 

জয় জয় মহারাজ, পুণ্যফলত্যাগী ! 
নি্পাপ নরকবাসী ! হে মহা বৈরাগী! 

পাপীর অন্তরে কর গৌরব সঞ্চার 
তব সহবাসে ! কর নরক উদ্ধার ! 
বস আসি দীর্ঘ যুগ মহাশক্র সনে 

প্রিয়তম মিত্রসম এক ছুঃখাসনে । 

অতি উচ্চ বেদনার আগ্নেয় চূড়ায় 

জলস্ত মেঘের সাথে দীপ্ত সৃর্য্যপ্রায় 

দেখা যাবে তোমাদের যুগল মূর্তি 
নিত্যকাল উদ্ভাসিত অনির্বাণ জ্যোতি 





শীক্দাল্জীষ্্ আ্ে: ? 





গাক্দাল্ীল্ল আর্ক । 
১ 

হুর্যোধন। 

প্রণমি চরণে তাত ! 

ধৃতরাষ্টর। 

ওরে হুরাশয় 

অভীষ্ট হয়েছে সিদ্ধ? 
ছর্য্যোধন। 

লভিয়াছিঞ্জয় ! 

ধৃতরাষ্ট্র। 

এখন হয়েছ সুখী ? 
হুরযোধন। 

হয়েছি বিজয়ী ! 

ধতরাই্ী। 
অখণ্ড রাজত্ব জিনি সুখ তোর কই 
রে হর্মীতি? 

ছুর্য্যোধন । 

স্থথ চাহি নাই মহারাজ ! 

জয়! জয় চেম্সেছিনু, জয়ী আমি আজ ! 



৪৩ নাট্য? 

ক্ষুদ্র স্থথে ভরেনাক ক্ষতিয়ের ক্ষুধা 

কুরুপতি,-_দীপ্তজাল। অগ্রিাল! সুধা 

জয়রস- ঈর্ধ্যাসিন্ধু-মস্থন-সঞ্জাত-__ 

স্ধ করিয়াছি পান, স্থুখী নহি, তাত, 

অগ্য আমি জয়ী ! পিতঃ, স্থখে ছিন্ু, যবে 

একত্রে আছিন্ বদ্ধ পাও্ডবকৌরবে, 
কলঙ্ক যেমন থাঁকে শশাঙ্কের বুকে 
কর্মহীন গর্বহীন দীপ্তিহীন সুখে ! 

আজি পাওুপুত্রগণে পরাতৰ বহি* 

বনে যায় চলি, আজ আমি সুখী নহি, 

আজ আমি জয়ী ! 

ধতরাষ্ট্র। 

ধিক্ তোর ভ্রাতৃদ্রোহ ? 
পাঁগুবের কৌরবের এক পিতামহ 
মেকি ভূজে গেলি? 

তুর্য্যোধন। 

ভুলিতে পাঁরিনে সে যে,.- 
এক পিতামহ তবু ধনে মানে তেজে 

এক নহি 1--যদি হ'ত দূরবর্তী পর 

নাহি ছিল ক্ষোভ ১ শর্ধরীর শশধর, 



গান্ধারীর আবেদন । ৪৭ 
্াপাস্িপাসপতিটিস্ইিা সপ িসপরাসিপসপ্পপরিীসপরিসপিপাস্ল স্পা স্পা কী 

মধ্যাত্রের তপনেরে দ্বেষ নাহি করে»_- 

কিন্তু প্রাতে এক পুর্বব-উদয়-শিথরে 

ছুই ভ্রাতৃ-স্র্য্যলাক কিছুতে না ধরে ! 
আজ ছন্দ ঘুচিয়াছে, আজি আমি জয়ী, 

আজি আমি এক! 

ধতরাস্্র। 
ক্ষুদ্র ঈর্ষা ! বিষময়ী 

ভুজঙ্গিনী ! 
ছুয্যোধন ॥ 

ক্ষুদ্র নহে, ঈর্ধ্য। ক্লমহতী ! 
ঈর্ধ্যা বৃহতের ধর্ম ! ছুই বনম্পতি 
মধ্যে রাখে ব্যবধান, লক্ষ লক্ষ তৃণ 

একত্রে মিলিয়! থাকে বক্ষে বক্ষে লীন ; 
নক্ষত্র অসংখ্য থাকে সৌভ্রাত্র্য-বন্ধনে,_- 

এক হৃর্য্য এক শশী! মলিন কিরণে 
দূর বন-অন্তরালে পাণ্ডু চন্দ্রলেখা 

আজি অন্ত গেল,-_-আজি কুরু-হূর্য্য একা, 

আজি আমি জরী ! | 
বৃতরাষ্ট্ী। 
আজি ধর্শ পরাজিত 



6৮ নট্য। 

ছুর্য্যোধন। 

লোকধর্ম রাজধর্ম এক নহে পিতঃ ! 

লোঁকসমাজের মাঝে সমকক্ষজন 

সহায় সুহৃদ্রূপে নির্ভর বন্ধন, 

কিন্তু রাজ! একেম্বর, সমকক্ষ তার 

মহাশক্র, চিরবিব্ন, স্থান দুশ্চিন্তার, 

সস 

' সন্মুখের অন্তরাল, পশ্চাঁতের তয়, 
অহনিশি ষশঃশক্তিগৌরবের ক্ষয়, 
্রশ্বর্যযের অংশ-অপহারী ! ক্ষুদ্রজনে 
বলভাগ করে”লয়ে বান্ধবের সনে 

রহে বলী; রাজদণ্ডে যত খণ্ড হয় 
তত তার ছূর্বলতা, তত তার ক্ষয়! 
রাজধন্মে ভ্রাত্ধশ্ম্ম বন্ধুধত্্ম নাই, 
শুধু জয়ধর্্ম আছে, মহারাজ, তাই 
আজি আমি চরিতার্থ, আজি জয়ী আমি,- 
সম্মুথের ব্যবধান গেছে আজি নামি, 

পাওব-খৌরব-গিরি পঞ্চচূড়াময় ! 
ধৃতরাষ্ট্র। 

জিনিয়া কপটদ্যুতে তারে কোস্ জয়? 
লঙ্জাহীন অহঙ্কারী ! 



গান্ধারীর আবেদন । 8৯ 
ব্রত বরাত সালামা সিলসিলা স্সটা্ ্্া্িসমস্ 

হুর্যোধন । 

যার যাহা বল 

তাই তার অস্ত্র পিতঃ, যুদ্ধের সম্বল! 
ব্যানতরসনে নখে দস্তে নহিক সমান 

তাই বলে” ধন্ুঃশরে বধি” তার প্রাণ 

কোন্ নর লঙ্জ! পায়? মুঢ়ের মতন 

ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যুমাঝে আত্মসমর্পণ 

যুদ্ধ নহে,--জয়লাভ এক লক্ষ্য তার,-- 

আজি আমি জয়ী পিতঃ, তাই অহঙ্কার ! 

ধৃতরাষ্ট্র। 

আজি তুমি জয়ী তাই"তব নিন্দাধ্বনি 

পরিপূর্ণ করিয়াছে অশ্বর অবনী 
সমুচ্চ ধিকারে ! 

হুয্যৌধন। 

নিন্দা! আর নাহি ভরি, 

নিন্দারে করিব ধ্বংস কণ্ঠরুদ্ধ করি | 
নিস্তব্ধ করিয়। দিব মুখর! নগরী 

্পদ্ধিত রসন! তার দৃ়বলে চাপি+ 

মোর পাদপীঠতলে ! “ছুর্যোধন পাপী” 



৫০ নাট্য । 
স্পা পির পপ পা সো উপ 

পিল সিলানসি পিজা সলনি লাকি লিলি পিতা পা 5 পিক পানি পা পাটি পাজি পাপী সি সিল রাশি পা তা শস্পাস্মি্পাসিলা স্পস্ট সং শাম্মী 

ুর্ষ্যোধন ক্রু রমনা” “ছুর্যোধন হীন” 

নিরুর্ভরে শুনিয়া এসেছি এতদিন, 

রাঁজদণ্ড স্পর্শ করি” কহি, মহারাজ, 

আপামর জনে আমি কহাঁইব আজ 
“ছুর্য্যোধন রাজ। '--ছুর্য্যোধন নাহি সহে 

রাজনিন্দাআলোচন।, দুর্যোধন বহে 

নিজহস্তে নিজনাম 1” 

ধৃতরাষ্র। 

ওরে বৎস, শোন্ ! 

নিন্দারে রসন! হতে দিলে নির্বাসন 
নিম্নমুখে অন্তরের গুঢ় অন্ধকারে 

গভীর জটিল মূল সুদূরে প্রসারে, 
নিত্য বিষতিক্ত করি” রাখে চিত্ততল ! 

রূসনায় নৃত্য করি” চপল চঞ্চল 

নিন্দা শ্রান্ত হয়ে পড়ে,_দ্িয়ো না তাহারে 

নিঃশব্দে আপন-শক্তি বুদ্ধি করিবারে 

গোপন হৃদয়-ছুর্গে ! প্রীতি-মন্ত্রবলে 

শান্ত কর বন্দী কর নিন্দা-সর্পদলে 

বংশীরবে হাশ্তমুখে 1 



গান্ধারীর আবেদন। ৫১ 
স্পর্শ সস সি সপ সপ্ত পাপ সপ্ত পপ পাপাপাপস্পিশ সিলিসপিপাস্পরি পা সমস সমল পম এক পি 

ছযধ্যোধন। 

অব্যক্ত নিন্দায় 

কোন ক্ষতি নাহি করে রাঁজ-মধ্যাদাঁয়, 

ভ্রক্ষেপ না করি তাহে। জীতি নাহি পাই 

তাহে থেদ নাহি-কিস্ত স্পদ্ধা নাহি চাই 
মহারীজ '-আঅীতিদান স্বেচ্ছার অধীন, 

প্রীতিভিন্ষ৷ দিয়ে থাকে দীনতম দীন, 

সে শও্রীতি বিলাক্ তার! পালিত মাজ্জারে, 

দ্বারের কুক্কুরে, আর পাগুবন্তরাতারে, 

তাহে মোর নাহি কাজ ! আমি চাহি ভয় 

সেই মোর রাজপ্রাপ্য,-- আমি চাহি জপ 

দর্পতের দর্প নাশি ! শুন নিবেদন 

পিতৃদেব,__এতকাঁল তব সিংহাসন 

আমার নিন্দুকদল নিত্য ছিল ঘিরে, 

কণ্টকতরুর মত নিষ্টুর প্রাচীরে 

তোমার আমার মধ্যে রচি” ব্যবধান) 

শুনারেছে পাগুবের নিত্য গুণগান, 

আমাদের নিত্য নিন্দা,--- এই মতে পিতঃ 

পিতৃঙ্গেহ হতে মোর। চির নির্বাসিত । 

এই মতে পিতঃ মোরা শিশুকাল হতে 



৫২ নাট্য । 
পিস্তল সী রী আন সা ছা অন সি জী পি রী লা সি সা সম দি সস সি সপ সস সপ পি তা সানি ৯৬ স্াপানসিল সিরািলা সির সপিসিল তা সপ্ন সিতি অপি সা বি সির অপ অটল 

হীনবল _উৎসমুখে পিতৃল্পেহ শ্রোতে 

পাষাণের বাঁধা পড়ি মোরা পরিক্ষীণ 

শীর্ণ নদ, নষ্টপ্রাণ, গতিশক্তিহীন, 

পদে পদে প্রতিহত; পাগুবেরা স্ফীত 
অখণ্ড অবাঁধগতি ;-অগ্য হতে পিতঃ 

যদি সে নিন্দুকদলে নাহি কর দূর 

সিংহাসনপার্খ হতে, সঞ্জয় বিছুর 

ভীম্ম পিতামহে,- যদি তার! বিজ্ঞবেশে 

ভিতকথা ধন্মবকথ! সাধু উপদেশে 
' নিন্নার ধিকাঁ্র তর্কে নিমেষে নিমেষে 

ছিনন ছিন্ন করি দেয় রাজকন্মডোর, 
ভারাক্রাস্ত করি রাখে রাজদণ্ড মোর, 

পদে পদে দ্বিধা আনে রাজশক্তিমাঝে, 

মুকুট মলিন করে অপমানে লীজে, 
তবে ক্ষম! দ1ও পিতৃদেব,-নাহি কাজ 

সিংহাঁসন-কণ্ট কশয়নে,_মহারাঁজ 

বিনিময় করে লই পাওবের সনে 

রাজ্য দিয়ে বনবাস, যাই নির্বাসনে ! 

ধৃতরাষ্ট্র। 

হায় বস অভিমানী! পিত্ৃন্নেহ মোর 



গান্ধারীর আবেদন । ৫৩ 
স্পা সপাস্পিিসিলাস্তাস্জিত পি পপি পাস্িপসি পাপা লাস উপসপিস্পসমিসস্মিসপিসপা সস মিসস জন্সজরর্ আি িত পর স প 

কিছু যদি ত্রাস হত শুনি স্থকঠোর 

সূহৃদের নিন্দাবাক্য,-হইত কল্যাণ ! 

অধন্মে দিয়েছি যোগ, হারায়েছি জ্ঞান, 

এত স্নেহ ! করিতেছি সর্বনাশ তোর, 

এত স্নেহ! জালাতেছি কালানল ঘোর 

পুরাতন কুকবংশ-মহারণ্যতলে,_ 

তবু পুত্র দোষ দিস্ স্নেহ নাই বলে ! 
মণি-লোৌভে কালসর্প করিলি কামনা, 

দিনু তোরে নিজহস্তে ধরি তার ফণ। 

অন্ধ আমি 1_অন্ধ আমি অন্তর বাহিরে 

চিরদিন, _-তোরে লয়ে প্রলয় তিমিরে' 
চলিয়াছি,__বন্ধুগণ হাহাকাঁর-রবে 

করিছে নিষেধ, নিশাচর গৃধসবে 

করিতেছে অশুভ চীৎকার, পদে পদে 

সঙ্কীর্ণ হতেছে পথ,_আসন্ন বিপদে 

কণ্টকিত কলেবর,- তবু দৃঢ়করে 

ভবঙ্কর শ্নেহে বক্ষে বাধি লয়ে তোরে 

বাযুবলে অন্ধবেগে বিনাশের গ্রাসে 

ছুটিয়! চলেছি মুঢ় মত্ত অট্হাসে 
উন্কার আলোঢক,-_শুধু তুমি আর আমি,-- 



৫৪ নাট্য । 
শসা তিনতলা পাস তর পসমিপ্টসসপপসপি অপন সিসস পি জাসদ পো ২ পি ৭৯ পারি পরম ৯ পরি লা লা সলিল সিট লী সমিতি পা মোর পাস 

আর সঙ্গী বজ্রহস্ত দীপ্ত অন্তর্যামী,-_ 

নাই সন্মুথের দৃষ্টি, নাই নিবারণ 
পশ্চাতের, শুধু নিয়ে ঘোর আকর্ষণ 

নিদারুণ নিপাঁতের !-_সহসা একদ। 

চকিতে চেতন! হবে, বিধাতার গদা 

মুহূর্তে পড়িবে শিরে,_ আসিবে সময়, 

ততক্ষণ পিতৃক্সেহে কোরোনো৷ সংশয়, 

আলিঙ্গন কোরোনো শিথিল, ততক্ষণ 

দ্রুত হাস্তে লুটি লও সর্ব স্বার্থধন, 

“ হও জয়ী, হওসুখী, হও তুমি রাজ 

একেশ্বর !-ওরে তোরা জয়বাছ্য বাজ ! 

জয়ধবজা তোল্ শুন্ঠে ! আজি জয়োৎসবে 

হ্যায় ধন্ম বন্ধু ভ্রাতা কেহ নাহি রবে, 

না রবে বিছুর ভীম্ম, না রবে সঞ্জয়, 

নাহি রবে লোকনিন্দা লোকলজ্জা ভয়, 

কুরুবংশ-রাজলঙ্মী নাহি রবে আর, 

শুধু রবে অন্ধ পিতা, অন্ধ পুত্র তার 

আর কালাস্তক যম, শুধু পিতৃম্নেহ 

আর বিধাতার শাঁপ--আর নহে কেহ ! 



গান্ধারীর আবেদন । ৫৫ 
সিসি পিপিপি রা সস সত সলাসিলাি স্পিন পাসিকাসপপাস্পসলিলিস্টিসিতি অতি পাসদিলসটিপি পস্পতি সর সস পিস পিপি 

চরের প্রবেশ। 

চর । 

মহারাজ, অগ্নিহোত্র, দেব উপাসনা, 
ত্যাগ করি বিপ্রগণ, ছাড়ি সন্ধ্যার্চনা, 
দীড়ায়েছে চতুষ্পথে, পাওবের তরে 

প্রতীক্ষিয়! ;১--পৌরগণ কেহ নাহি ঘরে, 
পণ্যশালা রুদ্ধ সব; সন্ধ্যা হল তবু 

ভৈরব মন্দির মাঝে নাহি বাজে প্রত 

শঙ্খঘণ্ট সন্ধ্যাভেরী, দীপ নান্ছি জ্বলে ;-_ 
শোকাতুর নরনারী সবে দলে দলে 

চলিয়াছে নগরের সিংহদ্বার পানে 

দীনবেশে সজল নয়নে । 

হুয্যোধন। 

নাহি জানে, 

জাগিক্াছে ছূর্যোধন ! মূঢ় ভাগ্যহীন ! 
ঘনায়ে এসেছে আজি তোদের ছর্দিন ! 

রাজীয় প্রজায় আজি হবে পরিচয় 

ঘনিষ্ঠ কঠিন । দেখি কতদিন রয় 



৫৬ 

০ 

নাট্য। 
পিসি সপ সপ ৯ ছি লা লতি আপ বর্গ সি“ স্লিপা্ফিটাালস 

প্রজার পরম স্পদ্ধা, _নির্বিব সর্পের 

বার্থ ফণা-আস্ফালন, নিরস্ত্র দর্পের 

হুঙ্কার! 

প্রতিহারীর প্রবেশ । 

মহারাজ, মহিষী গান্ধারা 

দর্শন প্রার্থিনা পদে ! 

ধৃতরাষ্ী। 

রহিন্ু তীহারি 
প্রতাক্ষায়। 

* হুর্যোধন। 

পিতঃ আমি চলিলাম তবে ! 

ধৃতরাষ্ট্ী। 

কর পলায়ন ! হার কেমনে বা সবে 

সাধবী জননীর দৃষ্টি সমুদ্যত বাজ 

ওরে পুণ্যভীত ! মোরে তোর নাহি লাজ! 

গান্ধারীর প্রবেশ। 
গান্ধারী ৷ 

নিবেদন আছে শ্রীচরণে ! অনুনয় 

রক্ষা! কর নাথ। 

( প্রস্থান) 



গান্ধারীর আবেদন । ৫৭ 

ধৃতরাষ্ট্ী। 

কভু কি অপূর্ণ রয় 

প্রিয়ার প্রার্থন। ! 

গান্ধারী । 

ত্যাগ কর এইবাঁর- 

ধৃতরাষ্ট্র। 

কারে হে মহিষী ! 

গান্ধারী। 

পাপের সংঘর্ষে যাঁ॥ 

পড়িছে ভীষণ শান ধন্মের কপাণে 

সেই মূঢ়ে ! 

ধৃতরাষ্রী। 
কে সেজন ? আছে কোন্ খানে? 

শুধু কহ নাম তার! 

গান্ধারী। 

পুত্র হুর্য্যোধন ! 

ধৃতরাষ্ট্র। 

ভাহাঁরে করিব তাগ ? 



নাটা। 
শী পিং পাগাতী পিল পপি পাশা এক ছিলি পয শিপ ও পাস পা পসিশাদ ২০৮ শী উিলাশিলাসি পাত এলপি পি পাপী পিসি পি শপ লীসিপাস্মিপা্াি পা পিসি সমস 

গান্ধারী | 

এই নিবেদন 

তব পদে । 

ধৃতরাষ্ । 

দারুণ প্রার্থন। হে গাঙ্গারী 
রাজমাতা । 

গান্ধারী | 

এ প্রার্থনা শুধু কি আমারি 

ভে কৌরব? কুকরুকুল-পিতৃ-পিতাঁমহ 

হর্গী হতে এ প্রার্থনা করে অহরহ 

নরনাথ 1 ত্যাগ কর ত্যাগ কর তারে-- 

কৌরব কল্যাঁণলক্ষমী ধার অত্যাচারে 
অশ্রমুখী প্রতীক্ষিছে বিদায়ের ক্ষণ 

রাত্রি দিন । 

ধৃ্তরাষ্ট্ী। 
ধর্ম তারে করিবে শাসন 

ধর্ম্মেরে যে লঙ্ঘন করেছে, আমি পিতা 

গান্ধারী। 

মাতা আমি নহি ? গর্ভভার-জঙ্জরিতা 

জাগ্রত হৃৎপিগুতলে বহি নাই তারে ? 



গান্ধারীর আবেদন । ৫৯ 

শ্নেহ-বিগলিত চিত্ত শুভ্র ছুপ্ধধারে 

উচ্ছ সিয়া উঠে নাই ছুই স্তন বাতি, 
তার সেই অকলঙ্ক শিশুমুখ চাহি ? 

শাখাবন্ধে ফল যথা, সেই মত করি 

বহু বর্ষ ছিল না সে আমানে আকড়ি 

ছুই ক্ষুদ্র বাহুবুন্ত দিয়ে,_-লয়ে টানি 

মোর হাসি হতে হাঁসি, বাণী হতে বাণী 

প্রাণ হতে প্রাণ ?--তবু কভি, মহারাজ, 

সেই পুত্র ছুর্ষোধনে ত্যাগ কর আজ ! 

ধৃতরাষ্ট্রী। 

কি রাখিব তারে ভ্যাগ করি ? 

, গান্ধারী | 

ধন্ম তব! 

ধৃতরাপ্র ৷ 

কি দিবে তোমারে ধন্য ? 

গান্ধারী | 

22৭ নখনব ! 

পুত্রস্থথ রাজ্যজ্খ অধম্মের পণে | 

জিনি লপ্ষে চিরদিন বহিব কেমনে 

ছুই কট ৰক্ষে আলিঙ্গিরা ? 



নাট্য। 
পন তাসসপাজপাসসি 

ধৃতরাষ্ট্র। 
হায় পরিয়ে, 

ধর্মবশে একবার দিন্ু ফিরাইয়ে 
দ্যুতবদ্ধ পাঁগবের হত রাজ্যধন। 

পরক্ষণে পিতৃঙ্সেহ করিল গুঞ্জন 

শতবার কর্ণে মোর--“কি করিলি ওরে ! 
এককালে ধন্মাধন্ম ছুই তরী পরে 

পা দিয়ে বাচে না কেহ! বারেক যখন 

নেমেছে পাপের স্রোতে কুরুপুত্রগণ 

' তখন ধর্মের সাথে সন্ধি করা মিছে, 

পাপের ছুয়ারে পাপ সহান্প মাগিছে 
কি করিলি, হতভাগ্য, বৃদ্ধ, বুদ্ধিহত, 

দুর্বল দ্বিধায় পড়ি ! অপমান-ক্ষত 

রাজ্য ফিরে দিলে তবু মিলাবেনা আর 

পাণ্ডবের মনে--শুধু নব কাঠ ভার 
হুতাশনে দান ! অপমানিতের করে 

ক্ষমতার.অন্ত্র দেওয়া মরিবার তরে ! 

সক্ষমে দিয়োৌন। ছাড়ি দিয়ে স্বল্প পীড়া, 

করহ দলন ! কোরোনাাঁ বিফল ক্রীড়া 

পাপের সহিত; যদি ডেকে আন তারে, 



গান্ধারীর আবেদন । ৬১ 
স্পর্শ লা পর্িপ সি ভপরন৬প পািসপলশি আতপ পর এ পপর দিলি শি সি স্পা পলা স্পা 

বরণ করিয়া তবে লহ একেবারে 1৮ 

এই মত পাপবুদ্ধি পিতৃন্নেহরূপে 
বিধিতে লাগিল মোর কর্ণে চুপে চুপে 

কত কথা তীক্ষ সুচিসম ! পুনরায় 

ফিরা পাওবগণে,- -দ্যুতছলনীয় 

বিসর্জিন্থ দীর্ঘ বনবাসে ! হাঁয় ধর্ম, 
হায়রে প্রবৃত্তিবেগ ! কে বুঝিবে মন্দ 

সংসারের ! 

গান্ধারী । 

ধন্ম নহে সম্পদ্ধের হেতু 

মহারাজ, নহে সে স্থথের ক্ষুদ্র সেতু,_- 
ধর্থেহি ধর্মের শেষ! মুঢ় নারী আমি, 
ধর্মকথা তোমারে কি বুঝাইব স্বামী, 
জানত সকলি! পাগুবের! যাবে বনে, 

ফিরাইলে ফিরিবে না, বদ্ধ তার! পণে,__ 
এখন এ মহারাঁজ্য একাঁকী তোমার 

মহীপতি, __পুত্রে তব ত্যজ এইবার, 

নিম্পাপীরে ছুঃখ দিয়ে নিজে পূর্ণ সুখ 
লইয়োনা,-ন্তাঁয় ধর্মে কোরোন1 বিমুখ 

পৌরব প্রাসাদ হতে, ছুঃখ সুছঃসহ 



৬ নাট্য । 

আজ হতে ধন্মরাজ লহ্ তুনি লহ, 
দেহ তুলি মোর শিরে ! 

ধৃতরাষ্ট্ী। 
হায় মহারাণী, 

সত্য তব উপদেশ, তীব্র তব বাণী ! 

গান্ধারী। 
অধন্মের মধুমাখা বিষফল তুলি, 

আনন্দে নাচিছে পুত্র; ক্সেহমোহে ভুলি, 

সে ফল দিয়োনা তারে ভোগ করিবারে, 

' কেড়ে লও, ফ্লেলে দাও, কাদাও তাহারে ! 

ছললগ্গ পাপস্ফীত রাজ্যধনজনে 

ফেলে রাখি সেও চলে যাক্ নির্বাসনে, 

বঞ্চিত পাঁগওবদের সমছুঃখভার 

করুকু বহন ! 

বৃতরাস্টরী। 

ধম্মবিধি বিধাতার, 

জাগ্রত আছেন তিনি, ধন্মদও তার 

রয়েছে উদ্যত নিত্য, _অগ্ধি মনস্থিনী, 

তার রাজ্যে তার কাধ্য করিবেন তিনি! 

আমি পিতা 



গান্ারীর আবেদন । 

গান্ধারী। 

তুমি রাজ, রাজ-অধিরাঁজ, 
বিধাতার বাঁমহস্ত ;- ধর্্র্ক্ষা কাজ 

তোমা পরে সমর্পিত। শুধাই তোমারে 
যদি কোন প্রজা তব, সতী অবলারে 

পরগৃহ হতে টানি করে অপমান 

বিনা দোষে-_কি তাহার করিবে বিধান ? 

ধৃতরাষ্্র। 
নির্বাসন । 

গীন্ধারী। 

তবে আজ রাজ-পদতলে 

সমস্ত নারীর হয়ে নয়নের জলে 

বিচার প্রার্থনা করি ! পুত্র হুর্যযোধন 

অপরাধী প্রভু ! তুমি আছ, হে রাজন্, 
প্রমাণ আপনি ! পুরুষে পুরুষে দন্দ 

স্বার্থ লয়ে বাধে অহ্রহ,-ভাল মন্দ 

নাহি বৃঝি তার,_দগনীতি, ভেদনীতি, 

কূটনীতি কতশত, পুরুষের রীতি 

পুরুষেই জানে ! বলের বিরোধে বল, 

ছলের বিরোধে কত জেগে উঠে ছল, 



৬৪ নাট্য। 

কৌশলে কৌশল হানে,_মোর! থাকি দূরে 

আপনার গৃহকর্মে শান্ত অন্তঃপুরে ! 

যে সেথ টানিয়া আনে বিদ্বেষ অনল 

বাহিরের ছন্দ হতে, __পুরুষেরে ছাড়ি 

অন্তঃপুরে প্রবেশিয়৷ নিরুপায় নারী 
গৃহধন্দরচারিণীর পুণ্যদেহ ”পরে 

কলুষ-পরুষ স্পর্শে অসন্মানে করে 

হস্তক্ষেপ,_-পতি সাথে বাধায়ে বিরোধ 
যে নর পত্বীরে হানি লয় তার শোধ 

৫স শুধু পাষও নহে, সে যে কাপুরুষ ! 

মহারাজ, কি তার বিধান? অকলুষ 

পুরুবংশে পাপ যদি জন্মলাভ করে 
সেও সহে,_-কিন্ত প্রভূ, মাতৃগর্ভরে 

ভেবেছিনু গর্ভে মোর বীরপুত্রগণ 

জন্মিয়াছে, হায় নাথ, সে দিন যখন 

অনাথিনী পাঞ্চালীর আর্তকরব 
প্রাসাদ-পাষাণ-ভিত্তি করি দিল দ্রব 

লজ্জা দ্বণ|! করুণার তাপে,--ছুটি গিয়া 
হেরিন্ু গবাঁক্ষে, তাঁর বন্ত্র আকিকা 

থল খল হাসিতেছে মভামাঝখানে 



গান্ধারীর আবেদন । ৬৫ 
৯৯ সা 

গান্ধারীর পুত্র পিশাচেরা, ধন্ম জানে 

সে দিন চুর্ণিয়া গেল জন্মের মতন 
জননীর শেষ গর্ব ! কুরুরাজগণ ! 

পৌরুষ কোথায় গেছে ছাড়িয়া ভারত ! 
তোমরা, হে মহারথী, জড়মুপ্তিবৎ 
বসিয়া রহিলে সেথা চাহি মুখে মুখে 
কেহ বা হাঁসিলে, কেহ করিলে কৌতুকে 
কাঁনাকানি,কোধমাৰে নিশ্চল কপাণ 

বজ্জ-নিঃশেষিত লুপ্ত বিদ্যুৎ সমান 
নিদ্রাগত !__মহারাজ, শুন মন্তীরাজ 
এ মিনতি ! দূর কর জননীর লাগ, 
বীরধর্দম করহ উদ্ধার, পদাহত 

সতীত্বের ঘুচাও ক্রন্দন, অবনত 

হ্যায়ধন্দ্ে করুহ সম্মান, ত্যাগ কর্ 

ছুর্যোধনে ! 

ধৃতরাষ্্ী। 

পরিতাপ-দহনে জর্ঞর 

হৃদয়ে করিছ শুধু নিষ্ষল আঘাত 

হে মহিষী ! 
€ 



নাট্য। 

গান্ধারী। 

শতগুণ বেদনা! কি নাথ, 

লাগিছে না মোরে? প্রভু, দ্ডিতের সাথে 

দণ্ডদাত। কাদে যবে সমান আঘাতে 

সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার! যার তরে প্রাণ 

কোন ব্যথ। নাহি পায় তারে দগুদান 

প্রবলের অত্যাচার ! যে দণ্ডবেদনা। 

পুত্রেরে পার না দিতে সে কারে দিয়োনা,-- 

যে তোমার পুত্র নহে তারো পিতা আছে, 

রহ] অপরাধী স্ুবে তুমি তার কাছে 
বিচারক ! শুনিরাঁছি বিশ্ববিধাতার 

সবাই সন্তান মোরা, পুত্রের বিচার 

নিয়ত করেন তিনি আপনার হাতে 

নারায়ণ ; ব্যথ। দেন, ব্যথা! পান সাথে, 

নতুবা বিচারে তীর নাই অধিকার» 
মূঢ় নারী লভিয়াছি অন্তরে আমার 

এই শীস্্র!-_পাপী পুত্রে ক্ষম। কর যদি 

নির্ব্বিগারে, মহারাজ, তবে নিরবধি 

যত দণ্ড দিলে তুমি যত দোষী জনে 

ফিরিরা। পাগিবে আমি দওদাঁত। ভূপে১- 



কসপ্রগরটি্র পপ প্রান শা আর অন্তিম ৬০ সপ সপন সখি উস সহি ইউ 

হ্যায়ের বিচার তব নির্মমতারূপে 

পাঁপ হয়ে তোমারে দাগিবে! ত্যাগ কর 

পাপী হূর্য্যোধনে ! 

ধতরা্। 

প্রিয়ে, সংহর, সংহর 

তব বাণী ! ছিড়িতে পারিনে মোহ্ডোর্, 

ধর্মকগা শুধু আসি হানে স্থকঠোর 
ব্যর্থ ব্যথ! ! পাপী পুত্র ত্যজ্য বিধাতার 

তাই তারে ত্যজিতে না পান্ি”_আঁমক্ভারি 
একমাত্র ; উন্মত্ত তরঙ্গ মাঝখানে 

যে পুত্র সঁপেছে অঙ্গ তারে কোন্ প্রাণে 

ছাড়ি যাব!-উদ্ধারের আশ! ত্যাগ করি, 

তবু তারে প্রাণপণে বক্ষে চাপি ধরি, 
তারি সাথে এক পাপে ঝাঁপ দিয়া পড়ি, 

এক বিনাশের তলে তলা ইয়া মরি 

অকাতরে,-_অংশ লই তার ছুর্গতির, 

অদ্ধ ফল ভোগ করি তার ছুর্মতির,- 

সেই ত সাস্বনা মৌর,_এখন ত আর 

বিচারের কাল নাই-_নাই প্রতিকার, 



৬৮ নাট্য ! 
পিন ছি নট সিএ প্র এলো পিপি অপির আপা ০ জী শি ৯৮ত স্মিত লাস পোলা লাস্ট শামা সপ্ন পাপা 

নাই পথ,-_-ঘটেছে যা ছিল ঘটবার, 
ফলিবে যা ফলিবার আছে! 

প্রস্থান । 

গান্ধারী ৷ 

হে আমার 

অশান্ত হৃদয়, স্থির হও! নতশিরে 

প্রতীক্ষা করিয়া খাঁক বিধির বিধিরে ! 

ধের্্য ধরি ! যে দিন স্থদীর্ঘ রাত্রি পরে 

সগ্য জেগে উঠে কাল, সংশোধন কৰে 

আপনারে, সেদিন দারণ ছঃখদিন ! 
ছুঃসহ উত্তাপে যথ। স্থির গতিহীন 

ঘুমাইয়! পড়ে বাধু-_জাগে ঝঞ্ধাঝড়ে 
অকনম্মাৎ, আপনার জড়ত্বের পছর, 

করে আক্রমণ, সেই মত কাল যবে 

জাগে, তাঁরে ভবে অকাল কহে সবে! 

লুটাঁও লুটাও শির, প্রণম, রমণী, 
সেই মহাঁকালে ; তার রথচক্রধবনি 
দুর রুদ্রলোক হতে বজর-ঘর্থরিত 
ওই শুন! যায়! তোর আর্ত জর্জরিত 

হৃদয় পাতিয়া রাখ,তার পথতলে ! 



গান্ধারীর আবেদন । ৬৯ 
০ পক লস পি নস্ট এর অপস্পা উপরও সরজপাপসাপর ই পল 

ছিন্ন সিক্ত হৃৎপিণ্ডের রক্ত শতদলে 
অঞ্জলি রচিয় থাক্ জাগিয়া৷ নীরবে 

চাহিযঘ্রা নিমেষহীন !--তার পরে যবে 

গগনে উড়িবে ধুলি, কাঁপিবে ধরণী, 
সহস! উঠিবে শূন্তে ক্রন্দনের ধ্বনি-_ 
হায় হায় হা রমণী, হায় রে অনাথা, 

হায় হায় বীরবধূ, হায় বীরমাতা, 
হায় হায় হাহাকার- তখন স্বধীরে 

ধুলায় পড়িস্ লুটি” অবনত শিরে 
মুদিয়া নয়ন !--তার পরে নমো! নমঃ. 

স্থনিশ্চিত পরিণাম, নির্বাক্ নির্মম 

দারুণ করুণ শাস্তি; নমো নমো! নমঃ 

কল্যাণ কঠোর কান্ত, ক্ষম। স্নিগ্ধতম ! 

নমে। নমে। বিদ্বেষের ভীষণ! নির্বৃতি ! 

শ্মশানের ভম্মমাথ। পরম। নিষ্কৃতি ! 

দুর্যযোধনমহিষী ভান্গুমতীর প্রবেশ। 

ভান্ুমতী (দাসীগণের প্রতি ) 

ইন্দুমুখি ! পরভূতে ! লহ তুলি শিরে 
মাল্যবস্ত্র অলঙ্কার ! 



নাট । 
স্পর্শ রি 

গান্ধারী। 

বংসে, ধীরে ! ধীরে! 
পৌরব ভবনে কোন্ মহোৎসব আজি ! 
কোঁথ। যাও নব বন্ত্র অলঙ্কারে সাজি 

বধু মোর? 

ভান্ুমতী। 
শত্রপরাভব-শুভক্ষণ 

সমাগত ! 

গান্ধারী। 

সন) শক্র যার আত্মীয় স্বজন 

আত্মা তার নিত্য শক্র, ধর্ম শত্রু তার, 

অজেয় তাহার শক্র ! নব অলঙ্কার 

কোথা হতে, হে কল্যাণি ! 

ভান্কমতী | 

জিনি বসুম্তী 

ভূজবলে, পাঞ্চালীরে তার পঞ্চপতি 
দিয়েছিল যত রত্ব মণি অলঙ্কার, 
যক্তদিনে যাহ! পরি” ভাগ্য-অহঙ্কার 

ঠিকরিত মাণিক্যের শত সুচীমুখে 
প্রৌপদীর অঙ্গ হতে,-_বিদ্ধ হ'ত বুকে 



গাঁন্ধারীর আবেদন । ৭১ 
আতিউর স্পা পসরা কর্ম প্র 

কুরুকুলকামিনীর-_সে রত্বভৃষণে 

আমারে সাজায়ে তারে যেতে হল বনে! 

গান্ধারী। 

হা রে মুড়ে, শিক্ষা তবু হল না তোমার, 
সেই রত্ব নিয়ে তবু এত অহঙ্কার ! 

একি ভয়ঙ্করী কাস্তি, গ্রলয়ের সাজ! 
যুগান্তের উক্কাসম দহিছে না আজ 

এ মণি-মঞ্জীর তোরে ? রত্ব ললাটিকা! 
এ যে তোর সৌভাগ্যের বজ্রানলশিখা ! 

তোরে হেরি অঙ্গে মোর ত্রাস্ের স্পন্দন 

সঞ্চারিছে,-চিত্তে মোর উঠিছে ক্রন্দন,__ 

আনিছে শঙ্কিত কর্ণে, তোর অলঙ্কার 

উন্মাদিনী শঙ্করীর তাগুব-বঙ্কার! 

তান্ুুমতী। 
মীতঃ মোর! ক্ষত্রনারী ! ছুর্ভাগ্যের ভয় 

নাহি'করি ! কৃতু জনন, কভু পরাজয়, 

মধ্যাহ্ গগনে কতু, কতু অন্তধামে , 
ক্ষত্রিক্মমহিমা সূর্য্য উঠে আর নামে। 

ক্ত্রবীরাঙ্গনা মাত: সেই কথা ম্মরি' 

শঙ্কার বক্ষেত্তে থাকি সঙ্কটে না ডরি 
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ক্ষণকীল! ছুদ্দিন-হূর্ধ্যোগ যদি আসে, 
বিমুখ ভাঁগ্যেরে তবে হাঁনি* উপহানে 

কেমনে মরিতে হয় জানি তাহ! দেবি, 
কেমনে বাঁচিতে হর, শ্ীচরণ সেবি, 

সে শিক্ষাও লতিয়াছি ! 

গান্ধারী । 

বংসে, অমঙ্গল 

একেলা তোমার নহে ! লয়ে দলবল 

সে যবে মিটায় ক্ষুধা, উঠে হাহাকার, 

'ন্ধ বীর-রক্তল্পোতে কত বিধবার 

অশ্রধারা পড়ে আসি--রত্বঅলঙ্কার 

বধৃহস্ত হতে খসি পড়ে শত শত 

চুতলতা-কুঞ্জবনে মঞ্জরীর মত 
ঝঞ্জাবাতে ! বে, ভাঙ্গিয়োনা বন্ধ সেতু ! 

ক্রীড়াচ্ছলে তুলিয়োন। বিপ্লবের কেতু 
গৃহমীবঝে! আনন্দের দিন নহে আজি ! 

স্বজন-হুর্ভাগ্য লয়ে সর্ব অঙ্গে সাজি 

গর্ব করিয়ে! না মাতঃ! হয়ে সুসংযত 

আজ হতে শুদ্ধচিত্তে উপবাঁসত্রত 

কর আঁচরণ,-_বেণী করি উন্মোচন 
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শান্ত মনে কর বসে দেবতা-অর্চন ! 

এ পাঁপ-সৌভাগ্যদিনে গর্ব-অহস্কারে 

প্রতিক্ষণে লজ্জা! দিয়োনাক বিধাতীরে ! 

খুলে ফেল অলঙ্কার, নব রক্তান্বর, 

থামাও উৎসব বাদ্ধ, বাজ-আড়ম্বর, 

অগ্নিগৃহে যাঁও, পুত্রি, ডাক পুঢ়রাহিতে, 

কালেরে প্রতীক্ষা কর শুদ্ধসত্ব চিতে ! 

ভাঙ্ুমতীর প্রস্থান । 

দ্রৌপদীসহ পঞ্চপাগুবের প্রবেশ । 

যুধিষ্ঠির । 

আঁশীর্বাঁদ মাগিবারে এসেছি জননী 

বিদায়ের কালে ! 

গান্ধারী। 

সৌভাগ্যের দিনমণি 
ছুঃখরাত্রি-অবসানে দ্বিগুণ উজ্জ্বল 

উদ্দিবে হে বসগণ ! বায়ু হতে বল,, 

হুর্য্য হতে তেজ, পৃথথী হতে ধৈর্য্য ক্ষমা 

কর লাভ, ছঃথব্রত পুত্র মোর! রম 

দৈম্মাঝে গুপ্ত থাঁকি দীন ছন্বরূপে 



সিপিএ পসরা পা ৩ তি 

নাট্য। 

ফিরুন্ পশ্চাতে তব, সদা চুপে চুপে। 

ছুঃথ হতে তোমা তরে করুন্ সঞ্চয় 

অক্ষয় সম্পদ ! নিত্য হউক্ নির্ভর 

নির্বাসনবাস !-_বিনা পাপে দুঃখতোগ 

অন্তরে জলস্ত তেজ করুক্ সংযোগ-- 

বহিশিখাদগ্ধ দীপ্ত স্বর্ণের প্রায়-- 

সেই মহাঁছঃখ হবে মহৎ সহায় 

তোমাদের 1 সেই ছুঃখে রহিবেন খণী 
ধন্মরাঁজ বিধি,-যবে শুধিবেন তিনি 

1স্হস্তে আঘ্রখণ, তখন জগতে 
দেবনর কে দীড়াবে তোমাদের পথে! 

মোর পুত্র করিয়াছে যত অপরাধ 

খণ্ডন করুক সব মোর আশীর্বাদ 

পুত্রাধিক পুত্রগণ । অন্ঠায় পীড়ন 

গভীর কল্যাণসিন্ধু করুক্ মন্থন ! 

( দ্রৌপদীকে আলিঙ্গন পূর্বক )। 
ভূলুন্টিতা স্বর্ণলতা, হে বংসে আমার, 

হে আমার রান্গ্রস্ত শশি ! একবার 

তোল শির, বাক্য মোর কর অবধান! 

যে তোমারে মবমানে তারি অপমান 

৭৯ ৯ পাস এ তা উ পাসটিতিক্সি পিপিপি পপি পপি 



গান্ধারীর আবেদন । ৫ 

জগতে রহিৰে নিত্য, কলঙ্ক অক্ষয় ! 

তব অপমানরাশি বিশ্বজগন্মর 

ভাগ করে লইয়াছে সর্ধ কুলাঙ্গনা। 

কাপুক্রষতার হস্তে সতীর লাঞ্চনা ! 

যাও বৃৎসে, পতি সাথে অমলিন মুখ, 

অরণ্যেরে কর স্বর্গ, ছুঃখে কর স্থুখ ! 

ৰ্ধু মোর» স্থুহুঃসহ পতি-ছুঃখ-ব্যথা 

বক্ষে ধরি, সতীত্বের লভ সার্থকতা ! 
রাজগৃহে আয়োজন দিবস যামিনা 

সহস্র স্থথের ; বনে তুমি একাকিনী 

সর্বস্থথ, সর্বসঙ্গ, সর্বৈশ্বধ্যময়, 

সকল সাম্বনা একা সকল আশ্রয়, 

ক্লান্তির আরাম শাস্তি, ব্যাধির শুআ্ষা, 

হুদ্দিনের শুভলক্ষ্ী, তামসীর ভূষ। 
উষ। মুণ্তিমতী ! তুমি হবে একা কিনী, 

সর্বপ্রীতি, সর্বসেবা, জননী, গেহিনী,__ 

সতীত্বের শ্বেতপত্ম সম্পুর্ণ সৌরভে 

শতদলে প্রস্মুটিয়া জাগিবে গৌরবে ! 





বব -ম্ুুত্ভ ্ভ্তী ভ্নম্বাক্ে ? 





ল্ু-ু্ছুত্ভী লং £ 
হিলি ইউপির 

কর্ণ। 

পুণ্য জাহ্্বীর তীরে সন্ধ্যাসবিতার 

বন্দনায় আছি রত। কর্ণ নাম যার, 

অধিরথ্তপুত্র, রাধাগর্ভজাত 

সেই আমি,_কহ মোরে তুষি কে গে মা! 
কুস্তী। 

বৎস, তোর জীবনের প্রথম প্রভাতে 

পরিচয় করায়েছি তোরে বিশ্ব সাথে, 

সেই আমি, আসিয়াছি ছাড়ি সর্ব লাজ 

তোরে দিতে আপনার পরিচয় আজ ! 

কর্ণ 

দেবী তব নত-নেত্র-কিরণ সম্পাতে 

চিত্ত বিগলিত মোর, তূর্য করঘাতে 

শৈল তুষারের মত তব কণ্ঠস্বর 

যেন পুর্বাজন্ন হত পশি কর্ণপর 
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জাগাইছে অপূর্ব বেদনা । কহ মোরে 
জন্ম মোর বাঁধা আছে কি রহন্ত-ডোরে 

তোম। সাথে হে অপরিচিত ! 

কুস্তী। 

ধৈর্য ধর 

ওরে বস, ক্ষণকাল ! দেব দিবাকর 

আগে যাক অন্তাচলে ! সন্ধ্যার তিমির 

আস্থক্ নিবিড় হয়ে !-_কহি তোরে বীর 
কুস্তী আমি! 
নি [. কর্ণ। 

তুমি কুস্তী! অর্জুনজননী ! 
কুন্তী। 

অর্জ্ুনজননী বটে ! তাই মনে গণি” 
দ্বেষ করিয়ো না বৎস ! আজো! মনে পড়ে 

অস্ত্র পরীক্ষার দিন হস্তিনানগরে । 

তুমি ধীরে প্রবেশিলে তরুণকুমার 
রঙ্স্থলে, নক্ষত্রথচিত পূর্ববাশার 

প্রাস্তদেশে নবোদিত অরুণের মত। 

যবনিকা- অন্তরালে নারী ছিল যত 

তার মধ্যে বাক্যহীনা কে সে অভাগিনী 
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কর্ণ-কুস্তী সংবাদ ৷ ৮১ 

অতৃপ্ত স্েহ-ক্ষধার সহস্র নাগিনী 

জাগায়ে জর্জর বক্ষে ? কাহার নয়ন 
তোমার সর্ধবাঙ্গে দিল আশিষ-চুম্বন ? 

অজ্ঞুন-জননী সেযষে! যবে কপআসি 

তোমারে পিতার নাম শুধালেন হাসি, 

কহিলেন, “রাজকুলে জন্ম নহে যার 

অজ্ঞুনের সাতে যুদ্ধে নাহি অধিকার,৮-- 

আরক্ত আনত মুখে না রহিল বাণী, 

দাড়ায়ে রহিলে, সেই লজ্জা-আভাখানি 
দহিল যাহার বক্ষ অগ্নিসম তেজে, 

কে সে অভাগিনী ? অজ্জ্নজননী সে যে! 

পুত্র ছুর্য্যৌোধন ধন্য, তখনি তোমারে 

অঙ্গরাজ্যে কৈল অভিষেক ! ধন্ত তারে ! 

মোর ছুই নেত্র হতে অশ্রুবারিরাশি 

উদ্দেশে তোমারি শিরে উচ্ছৃসিল আসি 
অভিষেক সাথে । হেন কালে করি পথ 

রঙ্গমীঝে পশিলেন স্থত অধিরথ 

আনন্দ বিহবল। তখনি সে রাঁজসাঁজে 

চারিদিকে কুতৃহলী জনতার মাঝে 

অভিবেকসিক্ত শির লুটায়ে চরণে 

৯১. 

পান্তা লাম শি তা শা পা আশ পা্দিশদিতা্ছি পাস পা পরসিল লাদ পাটি পট স্কপাশ্পিলিস পাচ তত 
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সতবৃদ্ধে প্রণমিলে পিতৃ সম্ভাষণে ! 

ক্র হান্তে পাগবের বন্ধ্গণ সবে 

ধিকারিল ; সেইক্ষণে পরম গরবে 

বীর বলি বে তোমারে ওগো বীরমণি 

আশীধিল, আমি সেই অজ্জন-জননী ! 
কর্ণ। 

প্রণমি তোমারে আর্ম্যে! রাঁজমাতা তুমি, 

কেন হেথা একাকিনী ? এষে রণভূমি, 

আমি কুরুসেনাপতি। 

কুস্তী। 

পুত্র, ভিক্ষা আছে,__ 
বিফল না ফিরি যেন! 

কর্ণ । 

ভিক্ষা, মোর কাছে! 

আপন পৌরুষ ছাঁড়া, ধন্ম ছাড়া আর 
যাহা আজ্ঞা কর, দিব চরণে তোমার! 

কুক্তী। 

এসেছি তোমারে নিতে ! 

কর্ণ। 

কোথা লবে মোরে? 
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কুস্তী। 

তৃষিত বক্ষের মাঝে__লব মাতৃ-ক্রোড়ে ! 

কর্ণ। 

পঞ্চপুত্রে ধন্য তুমি, তুমি ভাগ্যবতী, 
আমি কুলশীলহীন, ক্ষুদ্র নরপতি, 

মোরে কোথা দিবে স্থান ? 

কুস্তী। 

সব্ধ উচ্চভাগে, 

তোমারে বসাঁব মোর সর্বপুক্ত আগে 

জ্যেষ্ঠ পুত্র তুমি ! 

কর্ণ। 

কোন্ অধিকার-মদদে 

প্রবেশ করিব সেথ। ? সাম্রাজ্য-সম্পদে 

বঞ্চিত হয়েছে যারা, মাতৃন্নেহধনে 

তাহাদের পুর্ণ অংশ খণ্ডিব কেমনে 

কহ মোরে? দ্যুতপণে না হয় বিক্র্প, 
বাহুবলে নাহি হারে মাতার হৃদর-_- 

সে বে বিধাতার দান ! 



৮৪ নাট্য । 
পিপি পাশ লি পোপ পাস পপি প্পালী কলস (অপ সমতা সস স্পর্শ সাপ 

কুস্তী। 

গুত্র মোর, ওয়ে, 

বিধাতার অধিকার লয়ে এই ক্রোড়ে 

এসেছিলি একদিন--সেই অধিকারে 

আর ফিরে সগৌরবে, আয় নির্বিচারে, 

সকল ভ্রাতার মাঁঝে মাতৃ-অঙ্কে মম 

লহ আপনার স্থান! 

কর্ণ। 

শুনি স্বপ্নসম 

শে দেবী তোম্বার বাণী! হের, অন্ধকার 
ব্যাপিয়াছে দিখিদিকে, লুণ্ড চারিধার__ 

শব্হীন। ভাগীরথী! গেছ মোরে লয়ে 

কোন্ মারাচ্ছন্ন লোকে বিস্ৃত আলরে, 

চেতন।-প্রত্যুষে ! পুরাতন সত্যসম 

তব বাঁণী স্পশিতেছে মুদ্ধচিত্ত মমূ। 

অস্ফুট শৈশবকাল যেন রে আমার, 

যেন মোর জননীর গর্ভের আধার 

আমারে ঘেরিছে আজি ! রাজমাতঃ অক্ষি, 

সত্য হোক্ স্বপ্ন হোক্, এস ন্নেহময়ী, 

তোমার দক্ষিণহস্ত ললাটে চিবুকে 



কর্ণকুত্তী সংবাদ । ৮৫ 
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রাখ ক্ষণকাল ! শুনিরাছি লোকমুখে 

জননীর পরিত্যক্ত আমি! কতবার 

হেরেছি নিশীথ স্বপ্নে, জননী আমার 

এসেছেন ধীরে ধীরে দেখিতে আমায়, 
কাদিয়া কহেছি তারে কাতর ব্যথায় 

জননী গঠন খোল দেখি তব মুখ-- 

অমনি মিলায় মৃত্তি তৃষার্ত উংস্থৃক 
স্বপনেরে ছিন্ন করি ! সেই স্বপ্ন আজি 

এসেছে কি পাও্বজননী-্ূপে সাজি 

সন্ধ্যাকালে, রণক্ষেত্রে, ভাগীরগ্বীতীরে ! 

হের দেবী পরপারে পাগব-শিবিরে 

জ্বলিয়াছে দীপালোক,--এপারে অদূরে 

কৌরবের মন্দুরার লক্ষ অশ্বখুরে 

খর শব্দ উঠিছে বাঁজিয়া । কালি প্রাতে 
আরম্ত হইবে মহাঁরণ ! আজ রাতে 

অর্জনজননী-কণ্ঠে কেন শুনিলাঁম 

আমার মাতার শ্সেহস্বর ! মোর নাম 
তার মুখে কেন হেন মধুর সঙ্গীতে 

উঠিল বাঁজিয়া--চিত্ত মোর আচম্িতে 

পঞ্চপাণ্ডবের পানে ভাই বলে ধায়! 



৮৬ নাট্য । 
২ 

কুস্তী। 

তবে চলে আয় বৎস, তবে চলে আয়! 

কর্ণ। 

বাব মাতঃ চলে যাব, কিছু শুধাবনা-- 

না করি সংশয় কিছু না করি ভাবন। !-- 

দেবি, ভুমি মোর মাত! তোমার আহ্বানে 

অস্তরাত্বা জাগিয়াছে-_নাঁহি বাজে কানে 

যুদ্ধতেরী জয়শঙ্ঘ- মিথ্যা মনে হয় 
রণহিংস1, বীরখ্যাতি, জয়পরীজয় ! 

' কোথ। যাব, লয়ে চল! 

্ কুস্তী। 
ওই পরপারে 

যেথ। জ্বলিতেছে দীপ স্তব্ধ চন্দ্রাবারে 

পাঙুর বালুকাঁতটে ! 

কর্ণ। 

হোথা মাতৃহার৷ 

মা পাইবে চিরদিন ! হোথা গ্ুবতার! 
চিররাত্রি রবে জাগি জুন্দর উদার 
তোমার নয়নে ! দেবি, কহ আরবার 

আমি পুত্র তব! 
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কুস্তী। 

পুত্র মোর ! 
কর্ণ। 

কেন তবে 

আমারে ফেলিয়৷ দিলে দুরে অগৌরবে 

কুলশীলমানহীন মাতৃনেত্রহীন 

অন্ধ এ অজ্ঞাত বিশ্বে? কেন চিরদিন 

ভাসাইয়া দিলে মোরে অবজ্ঞার স্রোতে, 

কেন দিলে নির্বাসন ভ্রাতৃকুল হতে ? 

রাখিলে বিচ্ছিন্ন করি অজ্জুনে আমারে,_- 
তাই শিশুকাল হতে টানিছে ফ্োোহারে 

নিগুঢ় অনৃশ্ত পাঁশ হিংসার আকারে 

ছুণিবার আকর্ষণে ! মাত, নিকত্বর ? 

লজ্জা তব ভেদ করি” অন্ধকার স্তর 

পরশ করিছে মোরে সর্বাঙ্গে নীরবে-_ 

মুদিয়া দিতেছে চক্ষু !_থাক্ থাক্ তবে! 
কহিয়ো না, কেন তুমি ত্যজিলে আমারে ! 

বিধির প্রথম দান এ বিশ্বসংসারে 

মাতৃন্নেহ, কেন সেই দেবতার ধন 

আপন সন্তান হতে করিলে হরণ 



৮৮ নাট্য । 
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পে কণার দিঘ্োনা উত্তর! কহ মোরে, 

আজি কেন ফিরাইতে আসিয়াছ ক্রোড়ে ? 

কুস্তী। 

হে বস, তৎ্সনা তোর শতবজ্জসম 
বিদীর্ণ করিয়া দিক এ হৃদয় মম 

শত খণ্ড করি ! ত্যাগ করেছিনু তোরে 

সেই অভিশাঁপে, পঞ্চ পুত্র বক্ষে করে 

তবু মোর চিত্ত পুব্রহীন,_-তবু হায় 

€লারি লাগি দিশ্বমাঝে বাহ মোর ধায় 

খু'জিয়া বেড়ায় তেরে! বঞ্চিত যে ছেলে 

তারি তরে চিত্ত মোর দীপ্ত দীপ জেলে 

আপনারে দগ্ধ করি করিছে আরতি 

বিশ্ব-দেবতার !-আমি আজি ভাগ্যবতী, 

পেয়েছি তোমার দেখা !--যবে মুখে তোর 

একটি ফুটেনি বাণী, তখন কঠোর 

অপরাধ করিয়াছি__বৎস, সেই মুখে 

ক্ষমা কর্ কুমাতায় ! সেই ক্ষমা, বুকে 
ভতৎ্সনার চেয়ে তেজে জবালুক্ অনল 

পাঁপ দঞ্ধ করে মোরে করুক্ নিন্মল! 



কর্ণ কুস্তী সংবাদ। ৮৯ 

কর্ণ। 

মাতঃ, দেহ পদধূলি, দেহ পদধুলি, 

লহ অশ্রু মোর ! 

কুস্তী। 
তোরে লব বক্ষে তুলি 

সে স্থখ-আশায় পুত্র আসি নাই দ্বারে ! 

ফিরাতে এসেছি তোরে নিজ অধিকারে 1-- 

স্তপুত্র নহ তুমি, রাজার সন্তান, 
দূর করি দিয়! বৎস সর্ব অপমান্ 

এস চলি বেথা আছে তব পঞ্চ ভ্রাতা । 

কর্ণ। 

মাতঃ, সৃতপুত্র আমি, রাধা মোর মাতা, 

তার চেয়ে নাহি মোর অধিক গৌব্ব ! 

পাগুব পাগ্ডব থাক্, কৌরব কৌরব-- 

ঈর্ধ্যা নাহি করি কারে ।-- 

কুস্তী। 

রাজা আপনার 

বাভবলে করি লহ হে বৎস উদ্ধার ! 

ছুলাবেন ধবল বাজন যুধিষ্ঠির, 

ভাম ধরিবেন ছত্র, ধনঞ্জয় বাব 



৯০ _নাট্য। 
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সারথি হবেন রথে,_-ধৌমা পুরোহিত 

গাহিবেন বেদমন্ত্র-_ভুমি শক্রজিৎ 

অখও্ প্রতাপে রবে বান্ধবের সনে 

নিঃসপত্ব রাজ্যমাঝে রত্রসিংহাসনে | 

কণ। 

সিংহাসন ! বে ফিরাঁল মাতৃ-শ্নেহ-পাশ-_ 

তাহারে দিতেছ মাতঃ রাজ্যের আশ্বাস ! 

একদিন যে সম্পদে করেছ বঞ্চিত 

সে আর ফিরায়ে দেওয়! তব সাপ্যাতীত !-_- 

মতা মোর, জ্রতা মোর, মোর রাজকুল 

এক ুহুর্ভেই মাতঃ করেছ শিশ্মুল 

মোর জন্মক্ষণে ! কৃত-জননীরে ছলি 

আজ যদি রাজ-জননীরে মীতা বলি,_ 

কুরুপতিকাঁছে বদ আছি ঘে বন্ধনে 

ছিন্ন করে ধাই যদি রাজসিংহাঁসনে 

তবে ধিক মোরে ! 

কুস্তী। 

বীর তুমি, পুত্র মোর, 
ধন্য তূমি ! হাঁয় ধন্ম, একি স্থকঠোঁর 

দও তব। সেই দিন কে জানিত হায় 

পাশ পাশ পাস পাটি স্পা শান্তা ০১ শামস তি ৬ পিস্তল জলা 



পাস্তা ০ পলা সশাস্্পসপর্টি পীসিাতি পট পাপসলি  পাসি্পিীশি শাছ পাত 

কর্ণ-কুত্তী সংবাদ | ৯১ 
এ শা এপাশ শত ৩০ _ পাস পোপ পপি শত লগ পাতি লি শিস পিসি 

তাজিলাম যে শিশুরে ষ্র অসহায়, 

সে কখন্ বলবীর্ধ্য লভি কোথা হতে 

ফিরে আসে একদিন অন্ধকার পথে 

আপনার জননীর কোলের সন্তানে 

আপন নিন্মম হস্তে অন্তর আসি হানে । 

একি অভিশাপ । 

কর্ণ। 

মাতঃ করিয়ে। না ভর! 

কহিলাম, পাঁগবের হইবে বিজয় ! 

'আদন্দি এই রজনীর তিমির-ফন্জকে 
প্রত্যক্ষ করি্থু পাঠ নক্ষত্র আলোকে 

ঘোর যুদ্ধ ফল! এই শান্ত স্তব্ধক্ষণে 
অনন্ত আকাশ হতে পশিতেছে মনে 

জয়হীন চেষ্টার সঙ্গীত,--আশাহীন 

কর্মের উদ্ম, হেরিতেছি শাস্তিময় 

শূন্য পরিণাম ! যে পক্ষের পরাজয় 

সে পক্ষ ত্যজিতে মোরে কোরো! না আহ্বান । 

জয়ী হোক্ রাজা হোক পাগুব-সম্তান,_ 

আমি রব নিক্ষলের, হতাশের দলে ! 

জন্মরাত্রে ফেলে গেছ মোরে ধরাতলে 



৯২ নাট্য । 
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নামহীন গৃহহীন--আজিও তেমনি 
আমারে নির্মম চিত্তে তেয়াগ জননী 

দীপ্তিহীন কীর্ভিহীন পরাভব »পরে ) 
শুধু এই আশীর্বাদ দিয়ে যাও মোরে 

জয়লৌভে যশোলোভে রাজ্যলোভে, অস্ষি, 

বীরের সদগতি হতে ভ্রষ্ট নাহি হই! 

সপ পরোটা সপ্ত 
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শ্বিকাআস-জঅভ্ি্পাস 1? 
-_ সই 

কচ ও দেবযানী | 

কচ। দেহ আজ্ঞা, দেবযাঁনী, দেবলোকে দাস 

করিবে প্রয়াণ। আজি গুরুগৃহবাঁস 

সমাপ্ত আমার। আনীর্বাদ রুর মোরে 

যে বিদ্যা শিখিন্ু তাহা চিরদিন ধরে 

অন্তরে জাজ্জল্য থাকে উজ্জল রতন, 

স্থমেরুশিখরশিরে সুর্যের মতন, 

অক্ষয় কিরণে। 

দেবযাঁশী। মনোরথ পুরিয়াছে? 

পেয়েছ দুর্লভ বিষ্ভা আঁচার্যের কাছে, 

সহত্রবর্ষের তব ছুঃসাধ্য সাধনা , 

সিদ্ধ আজি; আর কিছু নাহি কি কামন। 

ভেবে দেখ মনে মনে ! 

কচ। আর কিছু নাহি। 



৯৬ 

সপ সপ সিল পপ পাস সস পপ আসিস 

নাট্য । 
৯০ পোলা লাস ত৯পসসপপিক পা্তি পন সা পলি সপ 

দেববানী। কিছু নাই? তবু আরবার দেখ চাহি 

কচ। 

দেবযানী । 

অবগাহি হৃদয়ের সীমাস্ত অবধি 

করহ সন্ধান ; অন্তরের প্রান্তে যদি 

কোন বাঞ্চ। থাকে, কুশের অস্কুরসম 

ক্ষুদ্র দৃষ্টি-অগোচর, তবু তীক্ষতম ! 
আজি পূর্ণ কৃতার্থ জীবন। কোন ঠাই 
মোর মাঝে কোন দৈস্ত কোন শুন্য নাই 

স্ুলক্ষণে ! 

তুমি সুখী ত্রিজগৎ মাঝে ! 
যাও তবেইন্দ্রলোকে আপনার কাজে 
উচ্চশিরে গৌরব বহিয়! ! স্বর্গপুরে 
উঠিবে আনন্দধ্বনি, মনোহর সুরে 
বাজিবে মঙ্গল-শঙ্ঘখ, স্থরাঙগনাগণ 

করিবে তোমার শিরে পুষ্পবরিষণ 

সগ্চ্ছিন্ন নন্দনের মন্দার-মঞ্জরী | 

স্বর্গপথে কলকণ্ঠে অগ্পরা কিন্নরী 
দিবে হুলুধবনি। আহা, বিপ্র, বহুক্রেশে 

কেটেছে তোমার দিন বিজনে বিদেশে 

নৃকঠোর অধ্যয়নে! নাহি ছিল কেহ 

স্মরণ করায়ে দিতে সুখময় গেহ, 



শিলা সা শি পি পাটি ল সপন প ৯ 

দেবযানী । 

বিদায় অভিশাপ । ৯৭ 

নিবারিতে প্রবাস-বেদনা ! অতিথিরে 

যথাসাধ্য পূজিয়াছি দরিদ্রকুটারে 

যাহা ছিল দিয়ে । তাই বলে” স্বর্গস্থখ 

কোথ। পাব, কোথা হেথা অনিন্দিত মুখ 

স্থরুললনার ! বড় আঁশ। করি মনে 

আভিথোর অপরাধ রবে না স্মরণে 

ফিরে গিয়ে স্থথলোকে ! 

স্থকল্যাণ হাসে 

প্রসন্ন বিদায় আজি দিতে হবে দাসে! 

হাঁসি ? হাঁয় সখা, এ ত স্বর্থপুরী নয় ! 

পুম্পে কীটসম হেথা তৃষ্ণ। জেগে রয় 

মর্দমমাঝে, বাঙ্ছ। ঘুরে বাঞ্চিতেরে খিরে, 

লাঞ্চিত ভ্রমর যগ। বারদ্ধার ফিরে 

মুদ্রিত পদ্মের কাছে । হেথা স্থখ গেলে” 

স্মৃতি একাঁকিনী বসি দীর্ঘশ্বান ফেলে 

শ্ন্যগহে ১ হেথায় স্থুলভ নহে হাসি। 
যাও বন্ধু, কি হইবে মিথ্যা কাল নাশি, 

উতৎ্কন্ঠিত দেবগণ ।-- 

যেতেছ চলিয়া ? 



০৮৮ 

কচ । 

দেববানী | 

কত । 

দেবযানী | 

ডি ণ 

সকলি সমাপ্ত হল ভ্রকণা। বলিয়া | 

দশশত বর্ষ পরে এই কি বিদায়? 

দেবযানী, কি আমার অপরাধ ! 

হাক ! 

স্ন্দলী অরণ্যভূমি সহস্র বৎসর 

দিয়েছে বল্পভচ্জাঁর।, পলবমন্মর, 

শুনানরেছে বিহঙ্গকূজন,-তারে আজি 

এতই সহজে ছেড়ে যাবে ? তকুবাজি 

মান হয়ে আছে বেন, হের আভিকান 

বন্চ্ছার। গাঁড় ভব শোকে অন্ধকার, 

কেদে ওঠে বায়ু, শুদ্ধ পত্র ঝরে? পড়ে, 

তুমি শুধু চলে” যাবে সহান্ত অধরে 

নিশান্তের জুথ্ত্বপ্রসম ? 

দেবধানী, 

এ বনক্তনিতর আমি নাতিভমি মানি, 

ভেথা মোর নবজন্মলাভ । এর পরে 

নাহি,মার অনাদর, চির প্রীতিভরে 

চিরদিন করিব স্মরণ । 

এই সই 

বটভল, বেথা তুমি প্রতি দিবসেই 



কচ । 

বিদার-অভিশাপ। নন 

গোধন চরাতে এসে পড়িতে ঘুমায় 

ম্ধ্যাহের খরতাপে *ক্রান্ত তব কারে: 

অতিথিবৎসল তরু দীথ ছারাখানি 

দিত বিছাইয়।, স্ুখস্তপ্তি দিত আনি 

ঝর্ঝর পল্পবদলে করিদা বীঞ্জন 

মৃদুস্বরে ;--যের়ে। সথা, তবু কিছুক্ষণ 

পরিচিত তরুতলে বস শেষবার 

নিয়ে যাও সন্তাষণ এ স্েহচ্ছায়ার ১ 

ছুই দণ্ড থেকে যাঁও, সে বিলম্বে তব 

স্বর্গের হবে না কোন ক্ষতি! 
অভিনব, 

বলে? যেন মনে হয় বিদায়ের ক্ষণে 
এই সব চিরপরিচিত বন্ছগণে ) 

পলাতক প্রিপ্নজনে বাধিবার ভরে 

করিছে বিস্তার সবে ব)গ্র শেহভরে 

নূতন বন্ধনজাল, অন্তিম মিনতি, 

অপুর্ব সৌন্দর্যারাশি। ওগো বনম্পতি, 
আশ্রিতজনের বন্ধু, করি নমস্কার ! 

কত পান্থ বসিবেক ছায়ায় তোমার, 

কত ছাত্র কত দিন আমার মতন 



দেবযানী । 

কচ । 

নাট্য । 

প্রচ্ছন্ন প্রচ্ছান্নতলে নীরব নিজ্জন 

তুণীসনে, পতঙ্গের মুছ্গুঞ্জস্বরে, 

করিবেক অধ্যরন + প্রাতঃক্সান পরে 

খধিবালডকরা আসি সজল বন্ধল 

শুকাবে তোমার শাখে , ব্রাখালের দল 

মধ্যাহ্রে করিবে খেলা, ওগে। তারি মাঝে 

এ পুরাণে বন্ধু যেন স্মরণে বিরাজে ! 

ননে রেখো আমাদের হোমধেক্ুটিরে ; 

স্বগস্ুধা পান করে” সে পুণ্য গাভীরে 

ভুলে না গরবে! 

সুধা হতে-স্ুধাময় 

ছপ্ধ তার ; দেখে তারে পাপক্ষয় হয়, 

মাতৃরূপা, শাস্তিস্বরূপিনী, শুভ্রকাস্তি 

পত্পস্বিনী । না মানিয়া ক্ষুধা তৃষ্ণা শ্রাস্তি 

তারি করিম্বাছি সেবা ; গহন কাননে 

হ্যামশম্প শ্রোতস্থিনীতীরে, তারি সনে 

ফিরিয়াছি দীর্ঘ দিন; পরিতৃপ্তিভরে 

স্বেচ্ছামতে ভোগ করি” নিক্সতট পরে 

অপধ্যাণ্ত তৃণরাশি স্ন্িগ্ধ কোমল-- 

আলম্যমন্থর তন্থু লভি” তরুতল 



দেবযানী । 

কচ। 

দেবযানী । 

বিদায় ৪5 | ১০১ 
পপ পা পানি স্পি পপ সিপিসসি সাতাশ 

নি করেছে বীরে শুয়ে দিন 

সারাবেলা ; মাঝে মাঝে বিশাল নয়নে 

সরুতজ্ঞ শান্তদৃষ্টি মেলি”, গান্সেচ 

চক্ষ দিয়া লেহন করেছে মোর দেহ। 

মনে রবে সেই দৃষ্টি শিগ্ধ অচঞ্চল, 

পরিপুষ্ট শুভ্র তন্থ চিক্ধণ পিচ্ছল। 

আর মনে রেখে, আমাতছের কলস্বনা 

আোতখ্বেনী বেণুমতী। 

ত্বারে ভূলিব ন।। 

বেণুমতী, কত কুস্ুমিত কুঞ্জ দিয়ে 

মধুকণ্ঠে আনন্দিত কলগান নিয়ে 

আসিছে শুক্রষ। বহি গ্রাম্যবধূসম 
সদ! ক্ষিপ্রগতি, প্রবাসসঙ্গিনী মম 

নিত্য শুভব্রতা | 

হায় বন্ধু, এ প্রবাসে 

আরে! কোন সহচরী ছিল তব পাশে, 
পর্গৃহবাসছঃখ ভূলাবার তরে 

যত্র তার ছিল মনে রাত্রি দিন ধরে' ১ 
হায় রে ছুরাশা! 



১০২ 
০ পপি লস 

কচ। 

দেবঘানী। 

কচ। 

দেবযানী । 

নাট্য । 

চিরজীবনের সনে 

তাঁর নাম গাঁথ। হয়ে গেছে। 

আছে মন্দে 

যেদিন প্রথম তুমি আপিলে হেথায় 

কিশোর ত্রাঙ্গণ, তরুণ অরুণপ্রার 

গৌরবর্ণ তন্ুখানি ক্িপ্ধ দীপ্তিঢালা, 
চন্দনে চচ্চিত ভাল, কণ্ছে পুষ্পমাল।, 

পরিহিত প্টবাস* অধরে নরনে 

প্রসন্ন সরল হাসি, হোথ। পুষ্পবনে 

দাঁড়ালে অসিত 
তুমি সগ্য স্নান করি", 

দীর্ঘ আর কেশজাঁলে, নব শুক্লান্রী 

জ্যোতিঃক্গাত মুক্তিমতী উষা, হাতে সাজী 

একাকী তুলিতেছিলে নব পুষ্পরাজি 

পুজীর লাগিরী। কহিন্থ করি বিনতি 

“তোমারে সাজে না শ্রম, দেহ অনুমতি 
ফুল তুলে দিব দেবী” ! 

আমি সবিন্ময় 

সেই ক্ষণে শুধানধ তোমার পরিচয় । 

বিনয়ে কহিলে,--আসিরাছি তব দ্বারে 

শে সী শি পপি 



বিদায়-মভিশাপ 1 ১০৩ 
দিপা পাপ সপগি পশম পিপল সি লিপ তি এপি ০ দীন পাস্িলশিত পা সপ 

কচ। 

দব্যানী। 

কট। 

তোমার পিতার কাছে শিষ্য হইবাঁরে 

আমি বুহস্পতিস্থত। 

শঙ্ক। ছিল মনে" 

পাঁছে দানবের গুরু স্বর্গের বান্ধণে 

দেন ফিরাইয়। | 

আমি গেনু তার কাছে ; 

হাঁসিয়। কহিন্ু--পিত।, ভিক্ষা এক আছে। 

চরণে তৌমার ।-_স্সেহে বসাইয়৷ পাঁশে 

শিরে মোর দিয়ে হাত শান্ত *ৃদ ভাষে 

কহিলেন--কিছু নাহি 'অদ্দেয় তোমারে । 

কহিলাম-_বুহম্পতিপুত্র তব দ্বারে 

এসেছেন, শিষ্য করি লহ তুমি তারে 

এ মিনতি ।--সে আজিকে হল কত কাঁল 

তবু মনে হস যেন সেদিন সকাল ! 

ঈর্ধযাভরে তিনবার দৈত্যগণ মোরে 

করিয়াছে বধ, তুমি দেবী দয়া করে, 

ফিরার়ে দিয়েছ মোর প্রাণ, সেই কথ! 

দরে জাগায়ে রবে চির কতজ্ঞত। ! 



১০৪ নাট্য । 

দেবধানী । কৃতজ্ঞতা ! ভূলে নেয়, কোন ছুঃখ নাই ! 

উপকার যা করেছি হয় যাক ছাই-_ 

নাহি চাই দান প্রতিদান ! স্খস্মতি 

নাহি কিছু মনে ? যদি আনন্দের গীতি 

কোঁন দিন বেজে থাঁকে অন্তরে বাহিরে, 

যদি কোন সন্ধ্যাবেলা বেণুম তীতীরে 

অধ্যয়ন-অবসরে বসি” পুস্পবনে 

অপুর্ব পুলকরাশি জেগে থাকে মনে ও 

ফুলের সৌরভসম হৃদয়-উচ্ছা1স 
ব্যাপ্ত করে; দিকে থাকে সারাহ্র-আকাশ 

ফুটন্ত নিকুঞ্জতল, সেই স্ুুখকথা। 

মনে রেখো দুর হয়ে যাঁক্ কৃতজ্ঞতা ! 

যদ সথা হেথা কেহ গেরে থাকে গান 

চিত্তে বাহ দিয়েছিল স্থখ ; পরিধান 

করে” থাকে কোন দিন হেন বন্ত্রথানি 

যাহা দেখে মনে তব প্রশংসার বাণী 

জেগেছিল, ভেচবছিলে প্রসন্ন অন্তর 

তৃপ্ত চোখে, আজি এরে দেখায় সুন্দর ১ 

সেই কথ। মনে কোরো অবসরক্ষণে 

স্থখস্বশধামে ! কতদিন এই বনে 



পাসিপানদপিসিশলী সিলসিলা আতিক সিপা্ি শা পিসি 

বাদয-অভিশাপ । ১০৫ 

দিগ্দিগন্তরে, আষাঢ়ের নীল জটা, 

শ্তামনিদ্ধ বরঘার নবঘনঘটা 

নেবেছিল, অবিরল বুষ্টিজলধারে 

কর্মহীন দীর্ঘ দিনে কল্পনার ভারে 
পীড়িত হৃদয় ; এসেছিল কতদিন 

অকম্মাৎ্থ বসন্তের বাধাবন্ধহীন 

উল্লাস-হিল্লোলাকুল যৌবন-উৎসাঁহ, 

সঙ্গীত-মুখর সেই আবেগ প্রবাহ 
লতার পাতায় পুষ্পে বনে বনান্তরে 

ব্যাপ্ত করি দিয়াছিল লহকেে লহরে 

আনন্দপ্লাবন ; ভেবে দেখ একবার 

কত উধা, কত জ্যোৎমা, কত অন্ধকার, 
পুষ্পগন্ধঘন অমাঁনিশ1, এই বনে 

গেছে মিশে স্থখে ছুঃখে তোমার জীবনে," 

তারি মাঝে হেন প্রাতঃ, হেন সন্ধাবেলা, 

হেন মুগ্ধরাত্রি, হেন হৃদয়ের খেলা, 

হেন সুখ, হেন মুখ দেয় নাই দেখা 

যাহ! মনে আঁকা রবে চির চিত্ররেখা 

চিররাত্রি চিরদিন? শুধু উপকার ! 

শোভা নহে, প্রীতি নহে, কিছু নহে আব ? 



১০১ 

কচ। 

দেবযানী । 

কচ। 

দেবযানী । 

নাট্য । 

আর যাহা আছে তাহা প্রকাশের নয় 

সথি ! বহে যাহ! মন্মমাঝে রক্তময় 

বাহিরে তা কেমনে দেখাব ? 

জানি সথে 

তোমার হৃদয় মোর জদয়-আলোকে 

চকিতে দেখেছি কতবার, শুধু ষেন 

চক্ষের পলকপাতত ঃ তাই আঙ্গি হেন 

স্পদ্ধা রমণীর ! থাক তবে, থাক তব, 

যেওনাকো ! সুখ নাই যশের গৌরবে ! 

হেথা বেণুমন্তীতারে মৌরা। ছুই জন 
অভিনব স্বর্গলৌক করিব স্থভন 

এ নির্জন বনচ্ছায় সাথে মিশাইয়া 

নিভৃত বিশ্রন্ধ মুগ্ধ দ্রইখাঁনি হিয়া 

নিখিল-বিন্থত ! ওগো বন্ধু আমি জানি 

রহস্য তোমার ! 

নহে, নহে, দেবযানী ! 

নভে ? মিথ্য। প্রবঞ্চন। ! দেখি নাই আমি 

মন তব? জান না কি প্রেম অন্তর্ধামী ? 

বিকশিত পুষ্প থাকে পল্পবে বিলীন, 

গঞ্ধ তার পুকাবে কোথায় % কতদিন 



কছ। 

দেব্ঘানী। 

বিদাঁয়অভিশাপ । ১০৭ 

যেমনি তুলেছ মুখ, চেয়েছ যেমনি, 

যেমনি শুনেছ তুমি মোর কণধ্বনি 
অমনি পর্বাঙ্গে তব কম্পিদ্াছে হিা,_- 

নড়িলে হীরক যথা পড়ে ঠিকরিয়। 

আলোক তাহার! সেকি আমি দেখি নাই ? 

ধরা পড়িয়াছ বন্ধু বন্দী তুমি তাই 

মোর কাছে! এ বন্ধন নাবিবে কাটিতে ! 

ইন্দ্র আর তব ইন্দ্র নহে! 

শুচিম্মিতে, 

সহত্র বতসর ধন্দি এ দৈত্যন্ুরীতে 

এরি লাগি করেছি সাধনা ? 

কেন নহে? 

বিগ্ভারি লাগিয়া শুধু লোকে ছঃখ সহে 
এ জগতে ? করেনি কি রমণার লাগি 

কোন নর মহাতপ ? পত্রীবর মাগি 

করেন নি সম্বরণ তপতীর আশে 

প্রথর হধ্যের পানে তাকায় আকাশে 

অনাহারে কঠোর সাধনা কত? হায়, 

বিগ্ভাই ছুর্লভ শুধু, প্রেম কি হেথায় 

এতই স্লভ ? সহস্র বখসর ধরে” 



১০৮ 

কচ। 

নাট্য । 
শা পর্পী এ িশাস্পি  শপাপী পনি পাশ স্পা 

সাধনা করেছ তুমি কি ধনের তরে 

আপনি জান না তাহা । বিদ্যা একধারে 

আমি একধারে__কভু মোরে ক তারে 

চেয়েছ সোত্ম্কে » তব অনিশ্চিত মন 

দৌহারেই করিয়াছে যত্বে আরাঁধন 
সর্দোপনে। আজ মোর! দৌোহে একদিনে 

আসিঘ্াছি ধরা দিতে । লহ সথা চিনে 

যাঁরে চাও ! বল যদি সরল সাহস 

“বিদ্যায় নাহিক স্থখ, নাহি সুখ যশে, 

দেবযানী, সুমি শুধু সিদ্ধি মুণ্তিমতী, 

তোঁমারেই করিন্ু বরণ” নাহি ক্তি 

নাহি কোন লজ্জ। তাহে ! রমণীর মন 

সহশ্রবর্ষেরি সথ! সাধনার ধন। 

দেবসন্নিধানে, শুভে, করেছিন্ পণ 

মহাসঞ্জীবনী বিদ্ধ। করি? উপার্জন 

দেবলোকে ফিরে যাব; এসেছিন্ু তাই, 
সেই পণ মনে মৌর জেগেছে সদাই ) 
পূর্ণ সেই প্রতিজ্ঞ আমার, চরিতার্থ 

এতকাল পরে এ জীবন ; কোন স্বার্থ 

করি ন। কামনা আজি! 



দর্পন 

দেবযানী । 

বিদায়-অভিশাপ। ১০৯ 
- শর্পা তি পপি সস রি আশি উপ ৯ লা প শর্ট সপর্াস্পপা স্পট সপ পি উপার্ পিসিপি ১ 2৮2৯ টহল ০ 

ধিক মিথ্যাভাষী ! 

শুধু বিদ্যা চেয়েছিলে ? গুরুগ্ৃহে আসি 
শুধু ছাত্ররূপে তুমি আছিলে নির্জনে 

শাস্গ্রন্থে রাখি আখি রত অধায়নে 

অহরহ ? উদাসীন আর সবা “পরে ? 

ছণৃভি” অধ্যয়নশাঁলা বনে বনান্তরে 

ফিরিতে পুষ্পের তরে গাঁথি মাল্যখানি 

সহান্ত প্রফুল্ল মুখে কেন দিতে আনি 

এ বিদ্াহীনারে? এই কি কঠোর ব্রত? 
এই তব ব্যবহার বিদ্ার্থার ঈত? 
প্রভাতে রহিতে অধ্যয়নে, আমি আসি 

শৃন্য সাজী হাতে লয়ে দাড়তেম হাঁসি, 

তুমি কেন গ্রন্থ রাখি উঠিয়া আসিতে, 
প্রফুল্ল শিশিরসিক্ত কুনজুমরাশিতে 

করিতে আমার পূজা ? অপরাহ্রকালে 
জলসেক করিতাম তরু-আলবালে, 

আমারে হেরিয়া শ্রান্ত কেন দয়! কুরি” 

দিতে জল তুলে ? কেন পাঠ পরিহরি' 

পালন করিতে মোর মৃগশিশুটিকে ? 
স্বর্গ হতে যে সঙ্গীত এসেছিলে শিখে 



৯১৩ 

কচ। 

নাট্য। 

কেন তাহা শুনাইতে, সন্ধ্যাবেলা যবে 

নদীতীরে অন্ধকার নাঁমিত নীরবে 

প্রেমনত নয়নের ন্গি্ধচ্ছায়াময় 

দীর্ঘ পল্পবের মত ? আমার জদয় 

বিদ্যা নিতে এসে কেন করিলে হরণ 

স্বর্গের চাতুরীজালে ? বুঝেছি এখন, 
আমারে করিয়া বশ পিতার হৃদয়ে 

চেয়েছিলে পশিবারে- কৃতকার্য হ”য়ে 
আজ যাবে মোরে কিছু দিয়ে কৃতজ্ঞত। ; 

লব্ধ মনোবৰথ অর্থ রাজদ্ারে যথা 

দ্বারীহস্তে দিকে যায় মুদ্রী ছই চারি 

মনের সন্তোষে ৪ 

হা অভিমানিনী নারী ! 

সত্য শুনে কি হইবে সুখ ? ধন্ম জানে 

প্রতারণা কত্রি নাই ; অকপট প্রাণে 

আনন্দ অন্তরে তব সাধিয়। সম্তোষ 

সেবিয়া তোমারে যদি করে” থাকি দোষ 

তার শাস্তি দিতেছেন বিধি । ছিল মনে 

কব না সে কথা। বল কি হইবে জেনে 

ত্রিভুবনে কারো যাহে নাই উপকার, 



পা্িলী লীন কাছি সিল লট লী শি শী 

দেবযানী । 

বিদায়-অভিশপ । ১১১ 

একমাত্র শুধু যাহ! নিতান্ত আমার 

আপনার কথা । ভালবাসি কি না আজ 

সেতর্কেকি ফল! আমার বা আছে কাজ 

সে আমি সাধিব। স্বর্গ আর স্বগ বলে? 

বদি মনে নাহি লাঁগে, দূর বনতলে 

যদি ঘুরে মরে চিত্ত বিদ্ধ মুগসম, 

চিরতৃষ্ণ। লেগে থাকে দগ্ধ প্রাণে মম 

সর্বকাধ্য মাঝে - তবু চলে যেতে হবে 

স্থখশূন্ত সেই স্বর্গধামে । দেব সবে 

এই সঞ্জীবনী বিগ্ভ। করিয়া প্রদান 
নূতন দেবস্ব দিয়া তবে মোর প্রাণ 

সার্থক হইবে; তার পুর্বে নাহি মানি 

আপনার সুখ । ক্ষম মোরে, দেবধানী, 

ক্ষম অপরাধ! 

ক্ষমা কোথা মনে মোর ! 

করেছ এ নারীচিত্ত কুলিশ-কঠোর 

হে ব্রাহ্মণ ! তুমি চলে” যাবে স্বর্গলোকে 
সগৌরবে, আপনার কর্তব্য- পুলকে 

সব্ধ ছুঃখশোক করি দূর-পরাহত ; 

আমার কি আছে কাঁজ, কি আমার রত ! 



৯১২ 

লাশটি সপস্পা পালিত এ তলা ৯৪ ৮ পাস 

নাট্য । 

আমার এ প্রতিহত নিক্ষল জীবনে 

কি রহিল, কিসের গৌরব ? এই বনে 
বসে রব নতশিরে নিঃসঙ্গ একাকী 

লক্ষ্যহীনা ! যে দিকেই ফিরাইব আখি 

সহস্র স্বতির কাট! বিধিবে নিষ্ঠুর 
লুকায়ে বক্ষের তলে লজ্জা! অতি ক্রুর 
বারঘার করিবে দংশন । ধিক ধিক, 

কোথা হতে এলে তুমি, নিম্ন পথিক, 

বসি মোর জীবনের বনচ্ছাঁয়ীতলে 

দণ্ড দুই অন্সর কাটাবার ছলে 

জীবনের স্থথগুলি-_ফুলের মতন 

ছিন্ন করে” নিয়ে-_মালা করেছ গ্রন্থন 

একখানি হ্ত্র দিয়ে; যাবার বেলার 

সে মাল! নিলে না গলে, পরম হেলা 

সেই সুক্ষ সুত্রথাঁনি ছুই ভাগ করে 

ছি'ড়ে দিয়ে গেলে ! লুটাইল ধুলিপরে 
এ প্রাণের সমস্ত মহিম। ! তোমা *পরে 

এই মোর অভিশাপ-যে বিদ্যার তরে 

মোরে কর অবহেলা, সে বিদ্যা তোমার 

সম্পূর্ণ হবে না বশ) তুমি শুধু তার 

সপে সিন পিসি পদ তিল সা সস তা পি তাপ 



বিদায়-অভিশাপ। ১১৩ 
শিস শাসমিপাস্িপাস্পিিস্লপীসসিিলিসপিসিপানড তস্ছি পাসিপাসলাশ্স্পি সপন পান্দিিস্পসিতা পিপাসা সপিস্পলাসছিপানল সপ সি সপিস্চিতাসপপ সপন সপাতিপাসিপিস্িলীসছি লী 

ভারবাহী হয়ে রবে, করিবে না ভোগ, 

শিখাইবে, পারিবে না করিতে প্রয়োগ ! 
কচ। আমি বর দিন, দেবী, তুমি সখী হবে ! 

ভুলে যাবে সর্ধ গ্লানি বিপুল গৌরবে ! 





নিতআভকছা | 





চিত্রাঙ্গদা । 

মদন । 

চিত্রাঙ্গদ। ৷ 

বসন্ত | 

চিত্রাঙ্গদা | 

লিত্রান্ত 1 
স্প্পপা্ভ নি তি হাসি 

চিত্রাঙ্দা,। মদন । বসম্ত। 

তুমি পঞ্চশর ? 
আমি সেই মনসিজ, 

টেনে আনি নিখিলের নরনারী হিয়া 

বেদনা-বন্ধনে | 

কি দ্েদনা কি বন্ধন 

জানে তাহা দাশী। প্রণমি তোমার পদে | 

প্রভূ, তৃুমি কোন্ দেব? 

আমি খতুরাঁজ 

জরা মৃত্যু ছুই দৈত্য নিমেষে নিমেষে 

বাহির করিতে চাহে বিশ্বের কঙ্কাল ; 

আমি পিছে পিছে ফিরে পদে পদে তারে 

করি আক্রমণ ; রাত্রিদিন সে সংগ্রাম । 

আমি অখিলের সেই অনস্ত যৌবন । 

প্রণাম তোমারে ভগবন্! চরিতার্থ 

দাসী দেব-দরশনে । 



১১৮ 

মদল। 

চিত্রালদা । 

মদন। 

চিত্রাঙগদ] | 

চে সত আশা শাল তা লা তি উপাস্দিশাশি 

নাট্য। 

কল্যাণি, কি লাগি” 

এ কঠোর ব্রত তব ? তপস্তার তাপে 

করিছ মলিন খিন্ন যৌবনকুস্বম, 

অনঙ্গ পুজার নহে এমন বিধান । 

কে তুমি, কি চাও ভদ্রে ? 

দয়! কর যদি, 

শোন মোর ইতিহাস ! জানাব প্রার্থনা 
তার পরে। 

,  শুনিবারে রহিনু উত্স্কক । 

আমি চিত্রাঙ্ছদা । মণিপুর-রাজ-স্থতা | 

মোর পিতৃবংশে কভু কন্তা জন্মিবে' না 

দিয়াছিলা হেন বর দেব উমাপতিত 

তপে তুষ্ট হয়ে। আমি সেই মহাবর 
ব্যর্থ করিয়াছি । অমোঘ দেবতা-বাক্য 

মাতৃগর্ভে পশি, ছুর্বল প্রারস্ত মোর 

পারিল না পুরুষ করিতে শৈবতেজে, 

এমনি কঠিন নারী আমি । 

শুনিয়াছি। 

তাই ত জনক তব পুত্রের সমান 



শে ও পীকারসিনলিখ লাস প পাশ পানির শি শবিলীগী লাগ 

চিত্রাঙ্গদ। ৷ 

বশস্ত। 

চিত্রাঙ্দ। | 

চিত্রা দ। | ১১৯ 
৬ পা সদ পাটি শা পলা সপন ১৩ পি 

পালিয়াছে তোমা । শিখায়েছে ধনুক 

রাজদগডনীতি। 

তাই পুরুষের বেশে 

নিত্য করি রাজকাঁজ ষুবরাজরূপে, 

ফিরি স্বেচ্ছামতে ? নাহি জানি লজ্জা ভয়, 

অন্তঃপুরবাস ; নাহি জানি হাব ভাব, 

বিলাস-চাতুরী ; শিখিক়্াছি ধন্ুর্বিব্ধা।, 

শুধু শিখি নাই, দেব, তব পুষ্প্ধন্থু 

কেমনে বাঁকাতে হয় নয়নের কোণে । 

স্থুনয়নে, সে বিদ্যা শিখে না কোন নারী 3 

নয়ন আপনি করে আপনার কাজ, 

বুকে যার বাঁজে সেই বোঝে । 

একদিন 

গিয়েছিনু মৃগ-অন্বেষণে, একাকিনী 

ঘন বনে, পূর্ণানদীতীরে । তরুমূলে 

বাঁধি” অশ্ব, ছুর্গম কুটিল বনপথে , 
পশিলাম মুগপদচিহ্ অনুসরি” | 

বিল্লিমন্দ্রমুখরিত নিত্য-অন্ধকার 

লতাঁগুল্স-গহন গম্ভীর মহারণ্যে 



১২০ 
আপ পারা আপি উপ স্পাপাস্অিশিসপ্ট সি 

নাট্য। 
পা শা শট শিরা সি সি লা তা পাতি ঈশিকা সিসির তিতা 2 পরস্সিলিস্ছ পিশিপিপা্ পাস লাকি পিপিপি শি পি সি্পরশি পটিসি পো পপি পারি স্পা তে 7 পরম্পরা লি পি সস সি 

কিছুদূর অগ্রসরি+ দেখিন্থ সহসা 
রুধিয় সন্কীর্ণ পথ রয়েছে শয়ান 

ভূমিতলে, চীরধারী মলিন পুরুষ । 

উঠিতে কহিন্নু তারে অবজ্ঞার স্বরে 
সরে যেতে» _নড়িল না, চাহিল ন। ফিরে" । 

উদ্ধত অধীর রোষে ধন্ু-অগ্রভাগে 

করিনু তাড়না সরল সুদীর্থ দে 

মুহূর্তেই তীরবেগে উঠিল দ্াড়াথে 

সম্মুখে আমার, ভম্মস্থপ্ত অগ্নি যথা 

ঘ্বৃতানুতি পৌয়ে, শিখারূপে উঠে উদ্ে 

চক্ষের নিমেষে । শুধুক্ষণেকের তরে 

চাহিল৷ আমার মুখপানে, রো যদৃষ্টি 

মিশাল পলকে ১ নাচিল অধরপ্রাস্তে 

ক্সিপ্ধ গুপ্ত কৌতুকের মুছুহাস্তরেখা 
বুঝি সে বাঁলকমৃণ্তি হেরিয়া আমার । 

শিখে” পুরুষের বিগ্যা, পরে” পুরুষের 

বেশ, পুরুষের সাথে থেকে, এতদিন 

ভূলে ছিন্থু যাহ1, সেই মুখ চেয়ে', সেই 

আপনাতে-আপনি-অটল-মুন্তি হেরি+, 
[সই মুহুর্তেই জাঁনিলাঁম মনে, নারী 



চিত্রাঙ্গদ। | ১২১ 
৮, এসি ইনি এন পল পটল লাল সি পাপা স্মিত সিল সতত সপ স্পা পিপি শে সাসপিতাস্সিলী লস পাস তিনি কন্ঠ শি জি রাস পন লি জি এসি পন পা জা এপ ৯০ কাপ 

মদন । 

চিত্রাঙ্গদা ৷ 

আমি। সেই মুহুর্তেই প্রথম দেখিন্ 

সম্মুথে পুরুষ মোর। 

সে শিক্ষা আমারি 

সুলক্ষণে ! আমিই চেতন করে” দিই 

এক দিন জীবনের শুভ পুণ্যক্ষণে 

নারীরে হইতে নারী, পুরুষে পুরুষ । 
কি ঘটিল পরে? 

সভয়বিম্ময়কণ্ে 

শুধান্থ “কে তুমি ?” শুনিন্থ উত্তর “আমি 

পার্থ, কুকবংশধর।” 

রহিন্থ দাড়ায়ে 
চিত্র প্রায়, ভুলে গেন্ু প্রণাম করিতে । 

এই পার্থ? আজন্মের বিম্ময় আমার ! 

শুনেছিনু বটে, সত্য পালনের তরে 

দ্বাদশ বসর বনে বনে ব্রহ্মচধ্য 

পালিছে অজ্জুন। এই সেই পার্থবীর ! 
বাল্য-ছুরাশায় কতদিন করিয়াছি 
মনে, পার্থকীত্তি করিব নিশ্রভ আমি 

নিজ ভূজবলে ; সাধিব অব্যর্থ লক্ষ্য 

পুরুষের ছদ্মবেশে মাগিব সংগ্রাম 



১২২ নাট্য । 
সসিপাস্পিটিসপরিপাসমপিসসিপীস্পসল আ্পেস্পাস্পিসিপসিপাসিশা পািপাসিপাস্পিসটিপাসিপাসিপাি পি পানি পাটি পা পাসিপানি সক সিপানি লাল সিপাসিপাসিাি লি পা পা পির সিপা্িতাছ লা পাটি পা লী লাস পাস সিএ লা পি, লাস পাও 

তাঁর সাথে, বীরত্বের দিব পরিচয় । 

হারে মুগ্ধে, কোথায় চলিয়া গেল সেই 
স্পদ্ধা তোর! যে ভূমিতে আছেন দাড়ায়ে 
সে ভূমির তৃণদল হইতাম যদি, 

শৌধ্যবীধ্য যাহা কিছু ধূলায় মিলা 
লভিতাম ছুলভ মরণ, সেই তার 

চরণের তলে 1! 

কি ভাবিতেছিনু, মনে 

নাই । দেখিনু চাহিয়া, ধীরে চলি” গেলা 

বীর বন-অস্ত্বরালে । উঠি চমকি ১ 

সেইক্ষণে জন্মিল চেতন। ; আপনারে 

দিলাম ধিক্কার শতবার ! ছিছি মুঢ়ে, 
না করিলি সম্ভাষণ, ন। শুধালি কথা, 

না চাহিলি ক্ষমা ভিক্ষা, বর্ধরের মত 

রহিলি দাড়ীয়ে-_-হেল। করি” চলি” গেলা 

বীর ! বাঁচিতাম, সে মুহূর্তে মরিতাম 

যদি! 

পরদিন প্রাতে দুরে ফেলে? দিন্সু 

পুরুষের বেশ। পরিলাম রক্তান্বর, 

কম্কণ কিন্কিণী কাঞ্চি। অনভ্যস্ত সাজ 



বিসপিলী পালি 

মদন । 

চিত্রাঙ্গদ] । 

চিত্রাঙ্গদা । ১২৩ 
লপাসতি সাপ পস্পিাস্টিরেস্পপা সস | শি লাশ পাস্পিশীস্পি ভপস্পিিস্পিপীস্পি সতীশ সপ শিশা পিপিপি পিপিপি পিপাসা পলা িপিিসনপালি ০১ সস লা সি পি 

লজ্জায় জড়ায়ে অঙ্গ রহিল একাস্ত 

সসঙ্কোচে। গোপনে গেলাম সেই বনে । 

অরণ্যের শিবালয়ে দেখিলাম তারে ।-- 

বলে যাও বালা । মোর কাছে করিয়োন। 

কোনে লাজ। আমি মনসিজ ; মানসের 

সকল রহস্ত জানি । 

মনে নাই ভাল, 

তাঁর পরে কি কহিন্থ আমি, কি উত্তর 

শুনিলাম। আর শুধায়োরা, ভগবন্ ! 

মাথায় পড়িল ভেঙ্গে লজ্জা বজরপে 

তবু মোরে পারিল না শতধা করিতে-__- 

নারী হয়ে এমনি পুরুষপ্রাণ মোর ! 

নাহি জানি কেমনে এলেম ঘরে ফিরে। 

ছুঃন্বপ্রবিহবলসম ! শেষ কথা তার 

কর্ণে মোর বাজিতে লাগিল তপ্ত শূল 

“ব্রহ্মচারীত্রতধারী আমি। পতিযোগ্য 

নহি বরাঙ্গনে !” ৃ 

পুরুষের ব্রহ্মচধ্য ! 

ধিক মোরে, তাও আমি নারিন্থু টলাতে ! 



১২৪ নাট্য। 
স্মরন অর উরি তাতে টা ৬ রি ৬৮ স্পস্ট অপি সাপ পাস অপ অপ সস স্পস্ট পাস সি পা লাসিসিলাস্পিজা সদ শনি সিল আপ নিলি পা 

তুমি জান, মীনকেতু, কত খষি মুনি 

করিয়াছে বিসর্জন নারীপদতলে 

চিরার্জিত তপস্তার ফল। ক্ষত্রিয়ের 

ব্রহ্মচর্ষ্য !__গৃহে গিয়ে ভাঙ্গিয়া ফেলিন্ু 

ধন্ুঃশর যাহা কিছু ছিল ;__-কিণাঙ্কিত 

এ কঠিন বাহ-__ছিল যা” গর্বের ধন 
এতকাল মোর লাঞ্চনা করিস তারে 

নিক্ষল আচক্রাশভরে । এতদিন পরে 

বুঝিলাম, নারী হয়ে পুরুষের মন 

না যদি জির্ঘতে পারি বৃথা বিদ্যা যত ! 

অবলার কোমল মৃণাল বাহুছুটি 
এ বাহুর চেয়ে ধরে শতগুণ বল! 

ধন্য সেই মুগ্ধা মূর্খা ক্ষীণ-তন্ুলতা 

পরাঁবলম্থিতা, লঙ্জাঁভয়ে লীনাঙ্গিনী 

সামীন্তা ললনা', যার ত্রস্ত নেত্রপাতে 

মাঁনে পরাভব বীর্য্যবল, তপন্তাঁর 

তেজ !-_হে অনঙ্গদ্ধেব, সব দস্ত মোর 

একদ্ডে লয়েছ ছিনিয়া-_-সব বিদ্যা 

সব বল করেছ তোমার পদানত। 

এখন তোমার বিদ্যা শিখাও আমায়, 



অপাসপস্িপা্ি লা সিটি আপি সি সি ০ লালা জ্বি সপ খপ অপর সিসি শে স্প্সিিলি ইস পাস্পিিক্খা সী সিল 

মদন । 

চিত্রাঙ্গৰ! ৷ 

চিত্রাঙ্গদা । ১২৫ 
সি স্ত পাস্দি শপ পাস পাঠ পপি পিতা লট পাপির্পা তি পলিসি ৮ সী সিসি প্পিলীছি পাল পি সিল পা পাল পালিশ সিলসিলা 

দাও মোরে অবলার বল, নিরন্ত্ের 

অস্ত্র যত। 

আমি হব সহায় তোমার । 

অয়ি শুতে, বিশ্বজয়ী অজ্জুনে জিনিয়। 

বন্দী করি আনি দিব সম্মখে তোমার ! 
রাঁজ্জী হয়ে দিয়ো তারে দণ্ড পুরস্কার 

যথা ইচ্ছ1 ! বিদ্রোহীরে করিয়ে! শাসন । 

সময় থাকিত যদি একাঁকিনী আমি 

তিলে তিলে হৃদয় তাহার করিতাম 

অধিকার, নাহি চাহিতামু দেবতার 

সহারতা। সঙ্গীরপে থাকিতাম সাথে, 

রণক্ষেত্রে হতেম সারথি, মুগয়াতে 

রহিতাম অন্চর, শিবিরের দ্বার 

জাগিতাম রাত্রির প্রহরী, ভক্তরূপে 

পুজিতাম, ভৃত্যরূপে করিতাম সেবা, 

ক্ত্রিয়ের মহাব্রত আর্তপরিত্রাণে 

সখাবূপে হইতাম সহায় তাহার । 
একদিন কৌতুহলে দেখিতেন চাহি, 

 ভাঁবিতেন মনে মনে “এ কোন্ বালক, 

পুর্বজনঘমর চিরদীস, এ জনমে 



১২৬ 

ওপাশ 

নাট্য । 
সাপ পা িীিাস্টিরিটি শসি শাস্তি পর্শ শপাস্পিী সিপাস্াসিশি তি সি সি সরা সিসি পিপিপি পারা 

সঙ্গ লইয়াছে মোর স্ুকৃতির মত !” 

ক্রমে খুলিতাম তার হৃদয়ের দ্বার, 

চিরস্থান লভিতাম সেথা । জাঁনি আমি 

এ প্রেম আমার শুধু ক্রদদনের নহে; 

যে নারী নির্বাক ধৈর্য্ে চির মন্মব্যথ। 

নিশীথনয়নজলে করয়ে পালন, 

দিবালোকে ঢেকে রাঁখে ম্লান হাঁসিতলে, 

আজন্ম বিধবা, আমি সে রমণী নহি; 

আমার কামনা কভু হবে না নিক্ষল ! 

আপনারে বারেক দেখাতে পারি যদি 

নিশ্চয় সে দিবে ধরা! হায় হত বিধি, 

সেদিন কি দেখেছিল? সরমে কুঞ্চিত 

শঙ্কিত কম্পিত নারী, বিবশ বিহ্বল 

প্রলাপবাদিনী? কিন্তু আমি যথার্থ কি 

তাই! যেমন সহস্র নারী পথে গৃহে 

চারিদিকে, শুধু ক্রন্দনের অধিকারী, 
তার চেয়ে বেশি নই আমি ! হায় হায় 

আপনার পরিচয় দেওয়া বহু ধৈষ্যে 

বহুদিনে ঘটে, চির জীবনের কাজ, 

জন্ম জন্মান্তের ব্রত। তাই আসিয়াছি 



দি | ১২৭ 
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দ্বারে তোমাদের, করেছি কঠোর তপ। 

হে ভূবনজয়ী দেব, হে মহাস্ুন্দর 

খতুরাজ, শুধু এক দিবসের তরে 
ঘুচাইয়। দাও, জন্মদাত। বিধাতার 
বিনাদোষে অভিশাপ, নারীর কুরূপ ! 

কর মোরে অপুৰ্ব স্বন্দরী ! দাঁও মোরে 
সেই এক দিন--তার পরে চির দিন 

রহিল আমার হাতে 1! যখন প্রথম 

দেখিলাম তারে, থেন মুহূর্তের মাঝে 

অনন্ত বসন্ত খু পশিল হৃদয়ে ! 

বড় ইচ্ছা হয়েছিল, দে যৌবনোচ্ছাসে 
সমস্ত শরীর যদি দেখিতে দেখিতে 

অপূর্ব পুলকভরে উঠে প্রস্ফাটিয়া 

লক্ষমীর চরণসদ্ম পদ্মের মতন ! 

হে বসন্ত, হে বসস্তসখে ! সে বাসন 

পুরাও আমার শুধু দিনেকের তরে ! 

মদন। তথাস্ত। 

বসন্ত। তথাস্ত! শুধু একদিন নহে, 
বসন্তের পু্পশোভ। একবর্য ধরি, 

ঘেরিয়। তোমার তনু রহিবে বিকশি ! 



১২৮ নাট্য। 
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মণিপুর । অরণ্যে শিবালয় । অজ্ভ্ঞন। 

অজ্জুন। কাহারে হেরিনু ? সেকি সত্য, কিন্বা মায়া? 

নিবিড় নির্জন বনে নিম্দল সরসী ;-- 

এমনি নিভৃত নিরালয়, মনে হয় 

নিস্তব্ধ মধ্যাহলে সেথা বনলক্ষমীগণ 

স্নান করে" যায় ; গভীর পুর্ণিম। রাত্রে, 

সেই সুপ্ত সরপীর স্গিপ্ধ শম্পতটে 

শয়ন করেন সুখে নিঃশঙ্ক বিশ্রামে 

স্থলিত অঞ্চলে । 

সেথ! তরু অন্তরালে 

অপরাহ্ বেলাঁশেষে, ভাবিতেছিলাম 

আশৈশব জীবনের কথা ; সংসারের 

মূঢ় খেল! ছঃখ স্থখ উলটি পালটি, 
জীবনের অসন্তোষ, অসম্পূর্ণ আশা, 

অনন্ত দারিদ্র্য এই মত্ত্য মানবের । 

হেন কালে ঘন তঞ্-অন্ধকার হতে 

ধীরে ধীরে বাহিরিয়া, কে আসি দাড়াল, 

সরোবর-সোপানের শ্বেত শিলাপটে 

কি অপুর্ব রূপ! কোমল চরণতণে 



চিত্রাঙগদ! ৷ ১২৯ 
সস উল, পপ শসা জে পা এ পা পন পা ৭৯ লা পন রস পির পা সস পাস প্লাস পাতি স্টপ পরস্পর ক জল কস পি হি ছি 

ধরাতল কেমনে নিশ্চল হয়ে ছিল ? 

উষার কনক মেঘ, দেখিতে দেখিতে 

যেমন মিলায়ে যায়, পূর্ব পর্বতের 

শুভ্র শিরে অকলঙ্ক নগ্ন শোভাখানি 

করি” বিকশিত, তেমনি বসন তার 

মিলাতে চাহিতেছিল অঙ্গের লাবণ্যে 

স্থখাবেশে । নামি” ধীরে সরোবর-তীরে 

কৌতূহলে দেখিল সে নিজ মুখচ্ছায়। ) 
উঠিল চমকি”। ক্ষণ পৰে মুছ হাসি” 

হেলাইয়া বাম বাহুখানি, হেলাভরে 
এলাইস্বা দ্রিলা কেশপাশ 7 মুক্তকেশ 
পড়িল বিহ্বল হয়ে চরণের কাছে । 

অঞ্চল খসায়ে দিয়ে হেরিল আপন 

অনিন্দিত বাহুখানি--পরশের রসে 

কোমল কাতর-_প্রেমের করুণা মাথা । 

নিরখিলা নত করি শির, পরিস্ফ,ট 

দেহতটে যৌবনের উন্মুখ বিকাশ । 

দেখিল! চাহিয়া, নব গৌরতন্ুতলে 

আরক্তিম আলজ্জ আভান , সরোবরে 

পা ছুখানি ডুবাইয়। দেখিল। আপন 
২] 



শিস 

১৩০ নাট্য । 

পসরা পপ র্স 

চরণের আভা ।-বিন্ময়ের নাই সীমা। 

সেই যেন প্রথম দেখিল আপনারে । 

শ্বেত শতদল যেন কোরক-বয়স 

যাপিল নয়ন মুদি',-'যে দিন প্রভাতে 

প্রথম লভিল পূর্ণ শোভা, সেই দিন 
হেলাইয় গ্রীবা, নীল সরোবরজলে 
প্রথম হেরিল আপনারে, সারাদিন 

রহিল চাহিয়! সবিল্ময়ে। ক্ষণ পরে, 

কি জানি কি ছুখে, হাসি মিলাইল মুখে, 

ম্লান হ'ল ছুটি আখি; বাধিয়! তুলিল 

কেশপাশ ; অঞ্চলে ঢাঁকিল দেহখানি ; 

নিঃশ্বাস ফেলিয়া, ধীরে ধীরে চলে? গেল ? 

সোনার সায়াহু যথা শান মুখ করি' 

আঁধার রজনী পানে ধায় মু পদে। 

ভাবিলাম মনে, ধরণী দেখায়ে দিল 

এশ্বরধ্য আপন। কামনার সম্পূর্ণতা 

ক্ষণতরে চমকিয়া গেল ।-_ভাবিলাম 

কত যুদ্ধ, কত হিংসা, কত আড়ম্বর, 

পুরুষের পৌরুষ গৌরব, বীরত্বের 
নিত্য কীগি-তৃষা, শান্ত হয়ে লুটাইয়! 



উপ পি সিল শপাশিলিসিিশ সিল স্টল তি স্পাসসিল সপ 

চিত্রাঙ্গদা । 

অজ্জুন। 

চিত্রাঙ্গদা । 

চিত্রাঙ্গদা । ১৩১ 

পড়ে ভূমে, ওই পুর্ণ সৌন্দধ্যের কাছে; 
পশুরাজ সিংহ যথ! সিংহবাহিনীর 

ভুবনবাঞ্চিত অরুণচরণতলে । ূ্ 

আর একবার ঘদি--কে ছুয়ার ঠেলে? 

(দ্বার খুলিয়া ) 

একি! সেই মুর্তি! শান্ত হও হে হৃদয় ! 

কোন ভয় নাই মোরে, বরাননে ! আমি 

ক্ষত্রকুলজাত ; ভয়ভীত হর্ধলের 

ভয়হারী । 

আর্ধ্য, ভুমি অতিথি আমার ! 
এ মন্দির আমার আশ্রম | নাহি জানি 

কেমনে করিব অভ্যর্থনা, কি সংকারে 

তোমারে তুধিব আমি ! 

অতিথি সৎকার 

তব দরশনে, হে স্রন্দরি! শিষ্টবাক্ 

সমূহ সৌভাগ্য মোর ! বদি নাহি লহ 
অপরাধ, প্রশ্ন এক শুধাইতে চাহি," 

চিত্ত মোর কুতৃহলা। 

শুধাও নিভয়ে। 



১৩২ নাট্য। 
এ 

পি পীস্পিতাসপিলী পাপ সি সি স্পীসী উি সস্পী সপশা জিপাস্পি্শ পিসি শিলা লি লাম সিল ৩ সপ শি্ী সি সিল শী স্পা 

অজ্জন। শুচিস্মিতে, কোন্ স্থকঠোর্ ব্রত লাগি” 

চিজাঙ্গদ1 । 

অজ্ঞুন। 

চিত্রালদ। । 

অজ্ভুন। 

জনহীন দেবালয়ে হেন বূপরাশি 
হেলার দ্িতেছ বিসর্জন, হতভাগ্য 

মর্ত্যজনে করিয়া বঞ্চিত ! 

গুপ্ত এক 

কামনা সাধনাতরে এক মনে করি 

শিবপুজ। । 

হাঁক, কারে করিছে কামন! 

জগতের কামনার ধন !-__স্দর্শনে, 

উদয়শিখর হতে অস্তাচলভূমি 

ভ্রমণ করেছি আমি ; সপ্তদ্বীপ মাঝে 

যেখানে যা কিছু আছে ছল ভ স্থন্দর, 
অচিস্ত্য মহান্, সকলি দেখেছি চখে 3 

কি চাও, কাহারে চাও, যদি বল মোরে 

মোর কাছে পাইবে বারতা । 
ত্রিভুবনে 

পরিচিত তিনি আমি যারে চাহি। 
হেন 

নর কে আছে ধরায় ! কার যশো রাশি 

অম্রকাংক্ষিত তব মনোরাজামাঝে 



চিত্রাঙ্গদা । 

অজ্জুন। 

চিত্রা্মদ। ৷ 

অজ্ঞুন। 

চিত্রাঙ্গদ। ৷ 

চিত্রাঙ্গদ] ৷ 

করিয়াছে অধিকার দুর্লভ আসন! 

কহ নাম তার-_শুনিয়! কৃতার্থ হই। 

জন্ম তার সর্ধবশ্রেষ্ঠ নরপতিকুলে, 
সর্বশ্রেষ্ঠ বীর। 

মিথ্যা খ্যাতি বেড়ে ওঠে 

মুখে মুখে কথায় কথা; ক্ষণস্থায়ী 
বাষ্প যথ! উষারে ছলন। করে” ঢাকে 

যতক্ষণ সূর্য্য নাহি ওঠে । হে সরলে, 
মিথ্যারে কোরে না উপাসনা, এ দুর্লভ 

সৌন্দধ্য সম্পদে । কহ শুনি সর্বশ্রেষ্ঠ 
কোন্ বীর, ধরণীর সর্বশ্রেষ্ঠ কুলে ! 

পরকীর্ভি-অসহিষ্ণ কে তুমি সন্ন্যাসি ! 
কে না জানে কুরুবংশ এ ভুবন মাঝে 

রাজবংশচূড়া? 

কুকবংশ! 

সেই বংশে 

কে.আছে অক্ষয়ষশ বীরেন্দ্রকেশকী 

নাম শুনিয়াছ ? 

বল শুনি তব মুখে। 

১৩৩ 



১০৪ নাট্য। 
০ পাসিশাপি পর্ণ সাপটি উল সা স্পট স্পণি প। শত পপ 

চিত্রাঙ্গদা । অজ্ঞুন, গাম্ভীবধন্, ভূবনবিজয়ী। 

অজ্ঞুন। 

চিত্রাঙ্গদা । 

সমস্ত জগৎ হতে সে অক্ষয় নাম, 

করির! লুণ্ঠন, লুকাচয় রেখেছি যত্তে 
কুমারী-হৃদ় পুর্ণ করি”। ব্রহ্ষচারি, 
কেন এ অধৈধ্য তব ? 

তবে মিথ্যা এ কি ! 

মিথ্যা সে অজ্ঞুন নাম ? কহ এই বেলা 
মিথ্যা যদ্দি হয় ততে হৃদয় ভাঙ্গিয়। 
ছেড়ে দিই তারে, বেড়াক্ সে উড়ে উড়ে 
শৃন্তে শুন্তে মুখে মুখে ! তার স্থান নহে 

নারীর অন্তরাসনে | 

অপি বরাঙ্গনে, 

সে অজ্ঞুন, সে পাগুব, সে গাণ্তীবধন্্, 

চরণে শরণাগত সেই ভাগ্যবান্। 

নাম তার» খ্যাতি তার, শৌর্ধ্য বীধ্য তার, 
মিথ্যা হোকু সত্য হোক্, যে ছুর্পভ লোকে 
করেছ তাহারে স্থান দান, সেথা হতে 

আর তারে কো না বিচ্যুত, ক্ষীণপুণ্য 

স্ৃতন্বর্গ হতভাগ্যসম | 

তুমি পার্থ ? 



অজ্ঞুন। আমি পার্থ, দেবি, তোমার হৃদয়দ্বারে 

চিত্রাঙ্গদা । 

অজ্ঞন। 

চিত্রাঙ্গদা । 

চিত্রাঙ্গদা ৷ ১৩৫ 
পাস এ পলা পলা সালিশ পিল শাসন সাপ পিপিপি লা পতি জাপিক 

প্রেমার্ত অতিথি। 

শুনেছিন্ু ব্রহ্মচর্য্য 

পাঁলিছে অর্জুন দ্বাদশবরষব্যাপী । 
সেই বীর কামিনীরে করিছে কামনা 

ব্রত ভঙ্গ করি”! হে সন্যাসি, তুমি পার্থ! 

তুমি ভাঙ্গিয়াছ ব্রত মোর। চন্দ্র উঠি” 
যেমন নিমেষে ভেঙ্গে দেয় নিশীথের 
যৌগনিদ্রা-অন্ধকার। 

ধিক্, পার্থ, ধিক্ ! 
কে আমি, কি আছে মোর, কি দেখেছ তুমি, 

কিজান আমারে ! কার লাগি আপনারে 

হতেছ বিস্থৃত! মুহূর্তেকে সত্য ভঙ্গ 

করি”, অজ্জুনেটর করিতেছ অনজ্ঞুন 

কার তরে? মোর তরে নহে। এই ছুটি 

নীলোৎপল নয়নের তরে ; এই ছুটি 

নবনীনিন্দিত বাহুপাঁশে, সব্যসাচী 

অজ্জুন দিয়াছে আসি ধর!, ছুই হস্তে 

ছিন্ন করি” সত্যের বন্ধন। কোথা গেল 

প্রেমের মর্যাদা! কোথায় রহিল পড়ে, 



১৩৬ নাট্য । 
জি সস টপ লি পপ লি এ পপ সস পস্ প পপ পপসপল পল পাস্পলপা্ প্ছিপসা ৯পসউশ সস পল 

অজ্জুন। 

নারীর সন্মান ! হায়, আমারে করিল 

অতিক্রম আমার এ তুচ্ছ দেহথান৷ 
মৃত্যুহীন অন্তরের এই ছদ্মবেশ 
ক্ষণস্থায়ী! এতক্ষণে পারিন্থ জানিতে 

মিথ্য। খ্যাতি, বীরত্ব তোমার ! 

খ্যাতি মিথ্যা, 

বীর্ষ্য মিথ্যা আজ বুঝিয়াছি। আজ মোরে 

সপ্তলোক স্বপ্ন মনে হয়! শুধু এক 

পূর্ণ তুমি, সর্ব তুমি, বিশ্বের শ্রশ্বধ্য 

তুমি, এক নারী, সকল দৈন্তের তুমি 
মহা অবসান, সকল কর্মের তুমি 

বিশ্রামরূপিনী। কেন জানি অকনম্মাৎ 

তোমারে হেরিয়া-বুঝিতে পেরেছি আমি 

কি আনন্দকিরণেতে প্রথম. প্রত্যুষে 
অন্ধকার মহার্ণবে স্যঙ্টি-শতদল 

দিখ্বিদিকে উঠেছিল উন্মেষিত হয়ে 

এক মুহূর্তের মাঝে! আর সকলেরে 

পলে পলে তিলে তিলে তবে জান যায় 

বহু দিনে ;১_-তোমা পানে যেমনি চেয়েছি 

অমনি সমস্ত তব পেয়েছি দেখিতে 



চিত্রাঙ্গদা! । ১৩৭ 

তবু পাই নাই শেষ ।-_কৈলাপ-শিখরে 

একদ। মৃগয়া শ্রাস্ত তৃষিত তাপিত 

গিয়েছিনু ছিগ্রহরে কুসুমবিচিত্র 

মানসের তীরে । যেমনি দেখিস্ু চেয়ে 

সেই স্ুর-সরসীর সলিলের পানে 

অমনি পিল চোখে অনস্ত অতল। 

স্বচ্ছ জল, যত নিয়ে চাই। মধ্যাহের 

রবিরশ্মিরেখাগুলি ন্বর্ণনলিনীর 

ন্বর্ণ-মুণাল সাথে মিশি” নেমে গেছে 

অগাধ অসীমে ; ক।পিতেছে আঁকি বাঁকি 

জলের হিল্লোলে, লক্ষ কোটি অগ্নিময়ী 

নাগিনীর মত। মনে হল ভগবান্ 

স্যদেব সহস্র অন্কুলি নির্দেশিয়া 

দিছেন দেখায়ে, জন্মশ্রান্ত কন্মক্লান্ত 

মত্তযজনে, কোথা আছে সুন্দর মরণ 

অনস্ত শীতল । সেই স্বচ্ছ অতলতা 

দেখেছি তোমার মাঝে । চারিদিক হতে 
দেবের অঙ্গুলি যেন দেখায়ে দিতেছে 

মোরে, ওই তব অলোক আলোক মাঝে 

কীত্তিক্রিষ্ট জীবনের পূর্ণ নির্বাপণ। 



১৩৮ 
পালা লাল পা লি লি পি পাটি রি লি লী লাস পানি পাস পাসট লাস এলি পাটি পাটি শি পাস 

নাট্য। 
সপ এ৯৯ পাটি লাস্ট পি পাটি পা শি লাস পানি লা লি লি পাটি ঠাস পাটি স্ছ লীস্মি প

িপিপি পিসি লো ছি পাতি 

চিত্রাঞ্্দা। আমি নহি, আমি নহি, টার পার্থ, হায় 

চিত্রাঙ্গদ। ৷ 

কোন্ দেবের ছলনা ! যাঁও যাও ফিরে 

যাও, ফিরে যাও বীর ! মিথ্যারে কোরোনা 

উপাসনা । শৌর্্য বীর্য মহত্ব তোমার 

দিয়ো না মিথ্যার পদে! যাও, ফিরে যাঁও ! 

পারা স্প্ -_স 

তরুতলে চিত্রাদা। 

হাঁয়, হায়, সেকি ফিরাইতে পারি! সেই 
থরথর ব্যাকুলতা বীর হৃদয়ের, 

তৃষার্ত কম্পিত এক স্ফলিঙ্গনিঃশ্বাসী 

হোমাগ্রিশিখার মত 3 সেই, নয়নের 

দৃষ্টি যেন অন্তরের বাহু হয়ে, কেড়ে 

নিতে আসিছে আমায় ; উত্তপ্ত হৃদয় 

ছুটিয়া আসিতে চাহে সর্বাঙ্গ টুটিয়া, 
তাহার ক্রন্দনধ্বনি প্রতি অঙ্গে যেন 

যায় শুনা! এ তৃষ্ণা কি ফিরাইতে পারি ! 

বসন্ত ও.মদনের প্রবেশ । 

হে অনঙ্গদেব, এ কি রূপ-হুতাশনে 



ম্দন। 

চিত্রাঙ্গদা । 

চিত্রাঙ্গদা | ১৩৪ 
৮ লা তত পািশা পাটি শীত ৬ তি শিপ ও পাম্পি পপশিস্অিও্পী লো ০ পিল 

ঘিরেছ আমারে, দগ্ধ হই, দগ্ধ করে» 

মারি! 
বল, তন্বি, কালিকার বিবরণ । 

মুক্ত পুষ্পশর মোর কোঁথ। কি সাধিল 

কাজ, শুনিতে বাসন! । 

| কাল সন্ধ্যাবেলা, 

সরসীর তৃণপুঞ্জ তীরে, পেতেছিম্ু 

পুষ্পশব্যা, বসন্তের ঝরা ফুল দিয়ে। 

শ্রান্ত কলেবরে, শুরেছিন্ত আনমনে, 

রাখিয়া অলস শির বামবাহু”পরে 

ভাবিতেছিলাম গত দিবসের কথা । 

শুনেছিনু যেই স্ততি অজ্জুনের মুখে, 

আনিতেছিলাম তাহ মনে ; দিবসের 

সঞ্চিত অমৃত হতে বিন্দু বিন্দু লয়ে 

করিতেছিলাম পান ; ভূলিতেছিলাম 

পুর্ব ইতিহাস, গতজন্মকথা সম 3 
যেন আমি রাঁজকন্তা নহি ; যেন মোর 

নাই পুর্ৰপর ; যেন আমি ধরাতলে 
পিতৃমাতৃহীন ফুল; শুধু এক বেলা 
পরমাঁদু, তারি মাঝে শুনে নিতে হবে, 



১৪৬ 

পপি সপে সরা তল লা লী পাশ পি 

বসস্তু | 

মদন। 

চিত্রালদ। । 

নাট্য। 
সপ ক ৯ পিপি লিল সপ 

ভ্রমর-গুঞ্জনগীতি, বন-বনাস্তের 

আনন্দ মর্মর ; পরে নীলাম্বর হতে 

ধীরে নামাইয়! আখি, নোয়াইয়। গ্রীবা, 
টুটিয়। লুটিয়! যাঁব বারুম্পর্শভরে 
ক্রন্দনবিহীন, মাঝখানে ফুরাইবে 

কুস্থমকাহিনীখানি আদিঅন্তহার।। 

একটি প্রভাতে ফুটে অনস্ত জীবন, 

হে সুন্দরি, 

সঙ্গীতে যেমন, ক্ষণিকের 

তানে, গুঞ্জরি কাদিয়। উঠে অন্তহীন 

কথা । তার পরে বল। 

ভাবিতে ভাঁবিতে 

সর্ধবাঙ্গে হানিতেছিল ঘুমের হিল্লোল 

দক্ষিণের বায়ু। সপ্তপর্ণ শাখা! হতে 

ফুল্লপ মালতীর লতা আলম্য আবেশে 

মোর গৌর তন্'পরে পাঠাইতেছিল 
নিঃশব্দ চুন্বন ) ফুলগুলি কেহ চুলে, 

কেহ পদতলে, কেহ স্তনতটমূলে 

বিছাইল আপনার মরণ শয়ন । 

অচেতনে গেল কতক্ষণ ! হেন কালে 

পিপি পলিসি পিস পাস সাল আলী বা অপ সপ সিটি সি সত ৯ 



স্টিল পাসপিলিালা সপিসিলি ৯০ সত 

চিত্রাঙ্গদ। ৷ ১৪১ 
শসা পস্পিাস্পিশেস িপিসশপিস্পপাস্পিলীস ০ পপি পি লি সপাসিশাস্পিশিউ লা শিপ সী শপ সত ৪ দিলি শা সিল 5 সশিশিল সি সি পিস লা সি পাশা স্পা 

ঘুমঘোরে কখন্ করিস অনুভব 

যেন কার মুগ্ধ নয়নের দৃষ্টিপাত 

দশ অন্কুলির মত পরশ করিছে 

লালস রভসে মোর নিদ্রালস তনু । 

চম্কি” উঠিন্থ জাঁগি”। 

দেখিন্থু, সন্ন্যাসী 

পদপ্রান্তে নির্ণিমেষ দীাড়ায়ে রয়েছে 

স্থির প্রতিমৃত্তি সম । পূর্বাচল হতে 
ধীরে ধীরে সরে” এসে পশ্চিমে হেলিয়। 

দ্বাদশীর শশী সমস্ত হিমাংশু রাশি 

দিয়াছে ঢালিয়া, স্থলিতবসন মোর 

অম্রাননৃতন শুভ্র সৌন্দর্যের পরে। 
পুষ্পগন্ধে পুর্ণ তরুতল 7 বিল্লিরাবে 

তন্দ্রানগ্র-নিশীথিনী ; স্বচ্ছ সরোবরে 

অকম্পিত চন্দ্রকরচ্ছায়া ; সপ্ত বারু; 

শিরে লয়ে জ্যোৎ্ম্নালোকে মস্যণ চিকণ 

রাশি রাশি. অন্ধকার পল্লবের ভার 
স্তম্তিত অটবী। সেই মত চিত্রার্পিত 

াড়াইয়। দীর্ঘকায় বনস্পতিসম, 

দুগুডধারী ব্রহ্মচারী ছায়াসহচর ! 



১৪২ 

০ 

নাট্য । 

প্রন সে নিদ্রাভিঙ্গে চারিদিক চেয়ে 

মনে হল, কবে কোন্ বিস্বৃত প্রদোষে 

জীবন তাজিয়া, স্বপ্রজন্ম লভিয়াছি 

কোন্ এক অপরূপ মোহনিদ্রালোকে, 

জনশুন্ত মানজ্যোত্মা বৈতরণীতীরে | . 

ঈাড়ান্ু উঠিয়া । মিথ্যা সরম সক্কোঁচ 

থসিয়! পড়িল শ্রথ বসনের মত 

পদতলে । শুনিলাম, “প্পিয়ে ! প্রিয়তে !” 

গম্ভীর আহবানে, মোর এক দেহ মাঝে 

জন্ম জন্ম শত জন্ম উঠিল জাগিয়৷ ! 

কঠিলাম “লহ, লহ, যাহা কিছু আছে, 

সব লহ জীবন-বল্লভ 1” ছুই বাহু 
দিলাম বাড়ায়ে ।--চন্দ্র অস্ত গেল বনে। 

অন্ধকারে ঝাঁপিল মেদিনী। স্বর্গ মত্ত্য 

দেশকাল ছুঃখন্থ জীবন মরণ 

অচেতন হয়ে গেল অসহা পুলকে। 

প্রভাতের প্রথম কিরণে, বিহজের 
প্রথম সঙ্গীতে, বাম করে দিয়া ভর 

ধীরে ধীরে শধ্যাতলে উঠিয়া বসিনু । 
দেখিনু চাহিয়া, স্থখস্থপ্ত বীরবর। 



লীলা অর্পন সত সপাপিিরশিস পাসপিপীসত পালাল শা 

চিত্রাঙ্গদা 1 ১৪৩০ 

কী শীষ ৩০ পাদ তা পাশ, পিসি সিল শামস শাস্পিশ পা লা বি শশা সিল সলা সিপা সপ 

শান্ত হান্ত লেগে আছে ওষ্টপ্রান্তে তার 

প্রভাতের চন্দ্রকলাঁসম, রজনীর 

আনন্দের শীর্ণ অবশেষ । নিপতিত 

উন্নত ললাট-পটে অরুণের আভ] ; 

মন্ত্যলোকে যেন নব উদর পর্বতে 

নখকারি-হৃয্যোদয় পাইবে প্রকাশ । 

উঠিন্ শয়ন ছাড়ি” নিঃশ্বাস ফেলিয়া ; 

মাপতীর লতাজাল দিলাম নামা য়ে 
সাবধানে, রবিকর করি” অন্তরাল 

স্থপ্তমুখ হতে ।__দেখিলাম চতুদ্দিকে 
সেই পুর্বপরিচিত প্রাচীন পৃথিবা । 

' আপনারে আরবার মনে পড়ে” গেল, 

ছুটির। পলায়ে এন্্, নব প্রভাতের 

শেফালি-বিকীর্ণতৃণ বনস্থলী দিয়ে, 

আপনার হা?়াত্রস্তা হরিণীর মত, । 

বিজন বিতানতলে বসি,” করপুটে 

মুখ আবরিয়া, কাদিবাঁরে চাহিলাম, 

এলন। ক্রন্দন | 



১৪৪ 

শ্পাশিসিসপিা পি পা পা শশা 

মদন। 

চিত্রাঙ্জদা। 

নাট্য । 

হায়, মানবনন্দিনি, 

স্বর্গরে সুখের দিন স্বহস্তে ভাঙ্গিয়। 
ধরণীর এক রাত্রি পূর্ণ করি তাহে 
যত্বে ধরিলাম তব অধর সম্মুখে ) 

শচীর প্রসাদস্থুধা, রতির চুম্িত, 
নন্দনবনের গন্ধে মোদিত-মধুর, 

তোমারে করানু পান, তবু এ ক্রন্দন ! 

কারে, দেব, করাইলে পান! কার তৃষা 

মিটাইলে ! সে চুম্বন, সে প্রেমসঙ্গম 
এখনে উঠিছে কাঁপি যে অঙ্গ ব্যাপিয়। 

বীণার ঝঙ্কার সম, সে ত মোর নহে ! 

বহুকাল সাধনায় এক দণ্ড শুধু 

পাওয়। যায় প্রথম মিলন, সে মিলন 

কে লইল লুটি,, আমারে বঞ্চিত করি” ! 

সে চিরছুর্লভ মিলনের স্ৃখস্থৃতি 

সঙ্গে করে? ঝরে” পড়ে” যাঁবে, অতিস্ষট 

পুস্পদলসম, এ মায়া-লাবণ্য 'মোৌর ; 

অন্তরের দরিদ্র রমণী, রিক্তদেহে 

বসে” রবে চির দিনরাত! মীনকেতু, 

কোন মহ! বাক্ষপীরে দিয়াছ বাঁধিয়া 



চিত্রাঙ্গদা । 

অঙ্গ-সহচরী করি ছায়ার মতন-_ 

চিত্াঙ্গদ। ৷ ১৪৫ 
সি পিট পাটি পা পাশ শা উতীছিশীছি ৯ শা ৯ আসি শি 

কি অভিসম্পাৎ! চিরন্তন তৃষ্ণাতুর 

লোলুপ ওষ্টের কাছে আসিল চুশ্বন, 

সে করিল পান! সেই প্রেমদৃষ্টিপত -- 

এমনি আগ্রহপুর্ণ, যে অঙ্গেতে পড়ে 

সেথা যেন অঙ্কিত করিয়া রেখে যায় 

বাসনার রাড। চিত্র রেখা, সেই দৃষ্টি 

ববিরশ্মিসম চিররাত্রিতাপসিনী 

কুমারীজদয়পদ্মপানে ছুটে এল, 

সে তাহারে লইল ভূলায়ে ! 

কল্য নিশি 

ব্যর্থ গেছে তবে! শুধু, কুলের সম্মুখে 
আশার তরণী এসে গেছে ফিরে” ফিরে? 

তরঙ্গ আঘাতে? 

কাল রাত্রে কিছু নাহি, 

মনে ছিল দেব! স্ুখন্বগ এত কাছে 

দিয়েছিল ধরা, পেয়েছি কি না পেয়েছি 

করিনি গণন। আত্মবিম্মরণসুথে । 

আজ প্রাতে উঠে", নৈরাশ্তধিক্কারবেগে 
০ 



১৪৬ নাট। 

অন্তরে অন্তরে ঢুটিছে হৃদয়! মনে 

পড়িতেছে একে একে রজনীর কথা । 

বিছ্যৎবেদনীসহ হতেছে চেতনা 

অন্তরে বাহিরে মোর হয়েছে সতীন্, 

আর তাহা নারিব ভুলিতে । সপত্বীরে 
স্বহস্তে সাঁজায়ে সতনে, প্রতিদিন 

পাঠাইতে হবে, আমার আকাজ্ষা-তীর্থ 

বাসর শধ্যাঁয় ; অবিশ্রাম সঙ্ষে রহি” 

প্রতিক্ষণ দেখিতে হইবে চক্ষু মেলি” 

তাহার আদর । ওগো, দেহের সোহাগে' 

অন্তর জ্বলিবে হিংসানলে, হেন শাপ 

নরলোকে কে পেয়েছে আর! হে অতম্ষ, 

বর তব ফিরে” লও! 

মদন । যদি ফিরে? লই,__ 
ছলনার আবরণ খুলে” ফেলে” দিয়ে 

কাল প্রাতে কোন্ লাজে দাড়াইবে আসি 

পার্থের সম্মুখে, কুন্গমপলব্হীন 

হেমন্তের হিমণীর্ণ লতা ? প্রমোদের 

প্রথম আস্বাদটুকু দিয়ে, মুখ হতে 

স্ুধাপাত্র কেড়ে নিয়ে চুণ কর যদি 



৭ পাটি পাসিশীসপরি পিস্টিচা্পশাপ ৯৮০৩৮ 

চিত্রাঙ্গদা । 

বসন্ত । 

চিত্রাঙ্গদা । 

চিত্রাঙ্গদা । ১৪৭ 

ভূমিতলে, অকন্মাঁৎ সে আঘাঁতভরে 

চমকিরা কি আক্রোশে হে্রিবে তোমাথ ! 

সেও ভাল ! এই ছগ্মরূপিনীর চেষে 

শ্রেষ্ঠ আমি শতগুণে । সেই-আপনারে 

করিব প্রকাশ ; ভাল যদি নাই লাগে, 

ঘ্বণ। করে চলে” যান যদি, বুক ফেটে 

মরি বদি আমি, তবু আমি, আমি রব! 

সেও ভাল ইন্দ্রসথা ! 
শোন মোর কথা ! 

ফুলের ফুরায় যবে ফুটিবার কাঁজ 

তখন প্রকাশ পার ফল। যথাকালে 

আপনি ঝরিয়া পড়ে” যাবে, তাপক্রিষ্ট 

লঘু লাবণ্যের দল) আপন গৌরবে 
তখন বাঁহির হবে; হেরিয়া! তোমারে 

নূতন পৌভাগ্য বলি' মাশিবে ফাল্তনী ! 

যাও, ফিরে” যাঁও, বসে, যৌবন-উতস7ব ! 

অভ্ভন | চিত্রাঙ্গদা! 

কি দেখিছ বাব ! 



১৪৮৮ 

অজ্জুন । 

চিত্রাঙ্গদা । 

অজ্জুন। 

চিত্রাঙ্গদা । 

অজ্জন। 

চিত্রাঙ্গদা | 

শি পপি ভিলা শিপ তি পশলা পপি পানি শশী ও 

নাট্য। 

দেখিতেছি পুষ্পবুস্ত 

ধরি”, কোঁমল অঙ্কুলিগুলি রচিতেছে 

মাল; নিপুণতা চারুতীয় দুই বোনে 

মিলি” খেল! করিতেছে যেন, সারাবেল। 

চঞ্চল উল্লাসে, অঙ্কুলির আগে আগে। 

দেখিতেছি, আর ভাবিতেছি। 

কি ভাবিছ ? 

ভাবিতেছি অমনি সুন্দর করে” ধরে, 

সরসিয়া ওই রাঙা পরশের রসে 

প্রবাস-দিবসগুলি গেঁথে” গেঁথে” প্রিয় 

অমনি রচিবে মাল!) মাগায় পরিয়। 
অক্ষয় আনন্দ হার গৃহে ফিরে যাব। 

এ প্রেমের গৃহ আছে? 

গৃহ নাই? 

নাই। 

গৃহে নিয়ে যাবে! বোলো না গৃহের কথা ? 

গুহ চির বরষের 1! নিত্য যাহা থাকে তাই 

গৃহে নিয়ে যেয়ো । অরণ্যের ফুল যব 

শুকাইবে, গৃহে কোঁথ। ফেলে দিবে তারে, 

অনাদবে পাষাণের মাঝে! তর চেয়ে 

পা পশলা তি তল পাশ 



অজ্ঞুন | 

চিত্রাঙ্গদা । 

চিত্রাঙ্গদা । ১৪৯ 

অরণ্যের অন্তঃপুরে নিত্য নিত্য যেথা 

মরিছে অস্কুর, পড়িছে পল্লবরাশি, 

ঝত্রিছে কেশর, খসিছে কুস্ুমদল, 

ক্ষণিক জীবনগুলি ফুটিছে টুটিছে 

প্রতি পলে পলে,-দিনাস্তে আমার খেল! 

সাঙ্গ হলে ঝৰিব সেথায়, কাননের 

শত শত সমাপ্ত স্থখের সাথে । কোন 

খেদ রহিবে ন। কারে মনে ! 

এই শুধু! 

শুধু এই । বীরবর, তাহে ছুঃখ কেন? 
আলশ্তের দিনে যাহা ভাল লেগেছিণ, 

আলম্তের দিনে তাহ। ফেণ শেষ করে। 

সুখেরে তাহার বেশি এক দণ্ড কাল 

বাঁধা রাখিলে, সুখ ছুঃখ হয়ে ওঠে। 

যাহা আছে তাহ লও, যতক্ষণ আছে 

ততক্ষণ বাখ। কামনার প্রাতঃকালে 

যতটুকু চেওয়ছিলে, তৃপ্তির সন্ধ্যার 
তার বেশি আশা করিয়ো না। 

দিন গেল। 

এই মালা পবৰ গলে । শ্রান্ত মোব ভনু 



১৫৩ 

অভজ্ঞুন। 

নাট্য। 

ওই তব বাহু"পরে টেনে লও বীর। 

সন্ধি হোক অধরের স্থখ-সম্মিলনে 

ক্ষান্ত করি মিথ্যা! অসম্তোষ ! বাহুবন্ধে, 

এস, বন্দী করি দৌহে দ(ৌহ! প্রণয়ের 

সুধাময় চির-পরাজয়ে । 

ওই শোন, 
প্রিরতমে, বনাস্তের দূর লোকালয়ে 

আরতির শাস্তিশঙ্খ উঠিল বাজিয়া ! 
(আসল পা পি 

মদন ও বলশ্ত | 

বসন্ত । শ্রাস্ত আমি, ক্ষান্ত দাও সথা ! হে অনঙ্গ, 

সাঙ্গ কর রণরঙ্গ তব । বাত্রিদিন 

সচেতন থেকে, তব হতাশনে আর 

কতকাল করিব ব্যজন ! মাঝে মাঝে 

নিদ্রা আসে চোখে, নত হয়ে পড়ে পাখা, 

ভম্মে শান হয়ে আসে তগুদীপ্তিরাশি । 

চমকিয়া জেগে, আবার নৃতনশ্বাসে 

জাগাইয়া তুলি তার নব-উজ্জলত| | 

এবার বিদায় দাও সখা । 



মদন । 

অজ্ঞুন। 

চিত্রাঙ্গদা । ১৫৯ 

জানি, তুমি 

অনন্ত অস্থির চির-শিশু । চিরদিন 

বন্ধনবিহীন হয়ে ছ্যলোৌকে ভূুলোকে 

করিতেছ থেলা। একান্ত যতনে যারে 

তুলছ স্ন্দর করি” বহুকাল ধরে”, 

নিমেষে যেতেছ তারে ফেলি” ধূলিতলে 

পিছে না ফিরিয়া । আর বেশি দিন নাই) 
আনন্দচঞ্চল দিনগুলি, লঘুবেগে, 

তৰ পক্ষ-সমীরণে, ছু করি” কোথা 

যেতেছে উড়িয়া, চ্যুত পল্পবের মত। 
হর্-অচেতন বধ শেষ হয়ে এল । 

অজ্জুন। 

আমি যেন পাইয়াছি, প্রভাতে জাগিয়া 

ঘুম হ'তে, স্বপ্নলব্ধ অমূল্য রতন । 

রাখিবার স্থান তার নাহি এ ধরায় 

ধ”রে বাথে এমন কিরীট নাই কোথা, 

গেঁথে রাখে হেন স্ত্র নাই, ফেলে" যাই 

হেন নরাধম নহি; তারে লয়ে তাই 



৯৫২ 

পাস্পিশ পাদপাস্িীসি ত ৯ ৩ 

চিত্রাঙ্গদ। | 

অজ্ঞুন। 

চিবরাত্রি চিরদিন ক্ষত্রিয়ের বাহু 

নাট্য । 
পীর তি শীট ভা শাকিল সি লীলা 

বদ্ধ হয়ে পড়ে” আছে কর্তব্যবিহীন 

চিত্রাঙ্দার প্রবেশ 

কি ভাবিছ £ 

ভাবিতেছি মুগয়ার কথা । 

ওই দেখ বুষ্টিধারা আসিয়াছে নেমে 

পর্বতের পরে; অরণ্যেতে ঘনঘোর 

ছায়া ; নির্ঝরিণী উঠেছে ছুরস্ত হয়ে, 

কলগর্ব-উপহাসে তটের তর্জন 

করিতেছে অবহেলা ; মনে পড়িতেছে 

এমনি বর্ষার দিনে, পঞ্চভ্রাতা মিলে 

চিত্রক অরণ্যতলে যেতম শিকারে । 

সারাদিন রৌদ্রহীন ন্সিদ্ধ অন্ধকারে 

কাটিত উৎসাহে ; গুরু গুরু মেঘমন্ত্রে 

নৃত্য করি” উঠিত হৃদয়; ঝরঝর 

বৃষ্টিজলে, মুখর নির্ঝর কল্মেললাসে 
সাবধান পদশব্দ শুনিতে পেত না 

মুগ; চিত্রব্যাত্ব পঞ্চনথচিত্ররেথা 

রেখে যেত পথপঙ্গপরে, দিয়ে যেত 



চিত্রাঙ্গদা । 

চিত্রাঙ্গদা । ১৫৩ 

আপনার গুহের সন্ধান । কেকারবে 

অরণ্য ধ্বনিত । শিকার সমাধা হলে 

পঞ্চসঙ্গী পণ করি” মোরা সম্ভরণে 

হইতাম পাঁর বর্ষার সৌভাগাগর্কের 
স্কীত তরঙ্গিণী । সেই মত বাঁভিবিব 

মুগয়ায়, করিয়াছি মনে । 

হে শিকারি, 

যে মুগয়া আরম্ত করেছ, আগে তাই 

হোঁক্ শেষ! তবে কি জেনেছ স্থিব 

এই স্বর্ণ মাঁয়ামগ তোমারে দিয়েছে 

ধরা । নহে, তাহা নহে । এবন্হরিণ 

আপনি রাখিতে নারে আপনারে ধরি” ! 

চকিতে ছুটিয়! যায় কে জানে কখন্ 

স্বপনের মত ! ক্ষণিকের খেলা সহে, 

চিরদিবসের ভার বহিতে পারে না। 

ওই চেয়ে দেখ, যেমন করিছে থেল। 

বাযূতে বৃষ্টিতে,শ্তাম বর্ষা হানিতেছে 

নিমেষে সহত্র শর বাযুপষ্ঠ'পরে, 

তবু সে দুরন্ত মৃগ মাঁতিয়া বেড়ার 

অক্ষত মজেয়,- তোমাতে আমাতে, নাথ, 



১৫৪ 
আট সিকি স্পা তিল ৬ লিট শে ০ পা 

চিত্রাঙ্গদা । 

নাট্য। | 
৮ লািশলাদশর্ী পালি পি সলিল পালা লা পা পাসিশপাশিশর্পা পানা চলো লাস্ট পাশ তা পা পপি পিপি পি শি ০ পিপিপি 

সেই মত খেলা, আজি বরষার দিনে ;- 
চঞ্চলারে করিবে শিকার, প্রাণপণ 

করি” 7? যত শর, যত অজ্্র আছে তুণে 

একাগ্র আগ্রহভরে করিবে বর্ষণ । 

কভু অন্ধকার, কভু বা চকিত আলো 

চমকিয়া হাঁসিয়। মিলার, কভ্ স্িপ্ধ 

বৃষ্টি বরিষণ, কু দীপ্ত বজজ্বাল। । 

মারামুগী ছুটিয়। বেড়ায়, মেঘাচ্ছন্ন 

জগতের মাঝে, বাধাহীন চিরদিন ॥ 
পচা পা 

মদন ও চিত্রাঙ্গদা | 

হে মন্সথ, কি জানি কি দিয়েছ মাখাযে 

সর্ধদেহে মোর ! তীব্র মদিরার মত 

রক্ত সাথে মিশে” উন্মাদ করেছে মোরে, 

আপনার গতিগর্কে মত্ত ম্বগী আমি 
ধাঁইতেছি মুক্তকেশে উচ্ছসিত বেশে 

পৃথিবী লক্বিয়।। ধনুদ্ধর ঘনশ্তাম 

ব্যাধেরে আমার করিয়াছি পরিশ্রাস্ত 

আশাহত প্রায়, ফিরাতেছি পথে পথে 



পা শিলার ৮ ৩ পি 

মদন। 

অজ্ঞুন। 

সী লাশ পিপি 

চিত্রাঙ্গদা! | ১৫৫ 

বনে বনে তারে । নির্দয় বিজয়সুখে 

হাঁসিতেছি কৌতুকের হাসি। এ খেলায় 
ভঙ্গ দিতে হইতেছে ভয়, এক দণ্ড 

স্থির হলে পাছে, ক্রন্দনে জদয় ভরে” 
ফেটে" পড়ে” যায় ! 

থাক্! ভাঙ্গিয়োন। খেলা । 

এ খেলা আমার! ছুটুক্ ফুটুক বাণ, 

টুটুক্ হৃদয়! আমার মৃগয়া আজি । 
দাও দাও শ্রান্ত করে” দাও», কর তারে 

পদাঁনত ; বাঁধ তারে দূড়পাশে ; দয়া 

করিয়ে। না, হাসিতে জর্জর করে দাও, 

অমুতেবিষেতে- মাথা খর বাক্যবাণ 

হাঁন বুকে ! শিকারে দয়ার বিধি নাই ! 
সমশ্প সপহ০৮প 

অজ্জন। চিত্রাঙ্গদ | 

কোনে! গৃহ, নাই তব পরিয়ে, থে ভবনে. 

কাদিছে বিরহে তব প্রিল্ম পরিজন ? 

নিত্য ন্েহ-সেবা দিয়ে যে আনন্দপুরী 

রেখেছিলে স্থধামগ্র করে”, বেখাকার 



চিনাঙ্গদ। | 

অজ্ভন | 

চিত্রাঙ্গদ। | 

অজ্ঞুন। 

নাট্য। 

প্রদীপ নিবায়ে দিয়ে এসেছ চলিয়া 

অরণ্যের মাঝে? আপন শৈশবস্থৃতি 

যেথায় কাঁদিতে যাঁর হেন স্থান নাই ? 

প্রশ্ন কেনে। ? তবে কি আনন্দ মিটে গেছে ? 

যা, দেখিছ তাই আমি, আর কিছু নাই 

পরিচয় ! প্রভাতে এই যে ছুলিতেছে 

কিংশুডকর একটি পল্লব প্রাস্তভাগে 

একটি শিশির, এর কোন নাম ধাম 

আছে ? এর কি শুধায় বেহ পরিচয় ? 

তুমি যারে ভালবাঁসিয়াছ্, সে এমনি 

শিশ্লিরের কণা, নামধামহীন । 

কিছু 

তার নাই কি বন্ধন পৃথিবীতে ? এক 

বিন্দু স্বর্গ শুধু ভূমিতলে ভূলে” পড়ে? 
গেছে ? 

তাই বটে। শুধু নিমেষের তরে 

দিয়েছে আপ্ন উজ্জ্লতা অরুণ্যের . 

কুস্ুমেরে । 
তাই সদ হারাই হারাই 

করে প্রাণ, তৃপ্তি নাহি পাই, শাস্তি নাহি 



চিত্রাঙ্গদা । 

অজ্জুন। 

চিত্রাঙ্গদা | 

চিভাঙ্গদা । ১৫৭ 

মানি। স্ুদূরলভে, আরো! কাছাকাছি এস! 

নামধামগোত্রগুহবাক্যদেহমনে 

সহত্্র বন্ধনপাশে ধর! দাও, প্র্রিয়ে ! 

চারিপার্শ হতে ঘেরি' পরুশি তোমায়, 

নির্ভঘ় নির্ভরে করি বাস । নাম নাই ? 

তবে কোন্ প্রেমমন্ত্রে জপিব তোমারে 
জদয়মন্দির মাঝে? গোত্র নাই ? তবে 

কি মণালে এ কমল ধরিরা রাখিব ? 

নাই, নাই, নাই 1__যারে বাধিবারে চাও 

কখনো সে বন্ধন জাঁনোন ! সে কেবল 

মেঘের স্থবর্ণছটা, গন্ধ কুঙ্গমের, 

তরঙ্গের গতি। 

তাহারে যে ভালবাসে 

অভাগা সে ! শ্রিয়ে, দিয়ো না প্লেনের হাতে 

আকাশকুস্ুম । বুকে ব্রাখিবার ধন 

দাও তারে, সুখে ছঃখে সুদিনে দ্র্দিনে। 

এখনো যে বর্ষ বায় নাই, শ্রান্তি এরি 

মাঝে ? হার হায় এখন বুঝিনু, পুষ্প 

স্বল্প-পরমাযু দেবত/র আশীব্বাদে ! 

গত ব্সন্তেব যত মৃত পুষ্প সাথে 



১৫৮ 

শালা পিশ্দিপিন রি সিপা চিপশি এপ ৮ পপ 

চা 

বনচর। 

অজ্ঞুন। 

ব্ন্চর। 

অজ্ভুন। 

বনচর। 

নাট্য । 

ঝড়িরা পড়িত যদি এ মোহন তনু 

আদরে মরিত তবে । বেশি দিন নহে 

পার্থ ! যে কদিন আছে, আশ! মিটাইয়া 

কুন্ুহলে, আনন্দের মধুটুকু তার 
নিঃশেষ করিয়। কর পাঁন! এর পরে 

বারবার আসিয়ো ন। স্বৃতির কুহকে 

ফিরে” ফিরে, গত সারাহের চ্যুত বৃত্ত 

মাধবীর আশে, তৃষিত ভঙ্গের মত। 

বনচরগণ । অজ্জুন। 

হাঁয় হার কে রক্ষা করিবে ! 

কি হয়েছে ? 

উত্তর পর্বত হতে আসিছে ছুটিয়া 

দন্স্যুদল, বন্যার পার্বত্য বন্যার 

মত বেগে, বিনাশ করিতে লোকালয় । 

এ রাজ্যে রক্ষক কেহ নাই? 

| রাজকন্ত 

চিত্রাঙ্গদা অছিলেন ছুষ্টের দমন? 

তার ভয়ে রাজ্যে নাহি ছিল কোন ভয়, 

সর্প টি পাস্সিপাসিপান্দীসিল সিসি 



অর্জ,ন | 

বনচর। 

চিত্রা । 

অজ্জন। 
২. 

চিত্রা । 

চিন্ার্মদা ৷ ১৫৯ 
শান 

যমভয় ছাঁড়া। শুনেছি গেছেন তিনি 

তীর্থ পর্যটনে, অজ্ঞাত ভ্রমণব্রত ৷ 

এ রাজ্যের রক্ষক রমণী? 

এক দেহে 

ভিনি পিতামাতা অন্থরক্ত প্রজাদের । 

ন্নেহে তিনি রাজমাতা, বীর্য্যে যুবরাজ ! 

(প্রস্থান |) 

চিত্রাঙ্গদার প্রবেশ । 

কি ভাবিছ নাথ ? 

রাজকন্তা। চিতরাঙ্ণ। 

কেমন ন। জানি তাই ভাবিতেছি মনে । 

প্রতিদিন শুনিতেছি শতমুখ হতে 

তারি কথা, নব নব অপুর্ব কাহিনী ! 

কুতৎসিৎ কুরূপ ! এমন বঙ্কিম ভুরু 

নাই তার, এমন নিবিড় কষ্ণতারা ! 

কঠিন সবল বাহু বিধিতে শিখেছে 

লক্ষ্য, বাধিতে পারে না বীরতন্থ, হেন 

স্কোমল নাগপাশে। 



নাট্য । 

কিন্তু শুনিয়াছি, 

স্েহছে নারী বীর্যে সে পুরুষ । 

ছিছি, সেই 
তার মন্দভাগ্য ! নারী যদি নারী হয় 

শুধু, শুধু ধরণীর শোভা, শুধু আলো, 

শুধু ভালবাসা, শুধু সুমধুর ছলে, 

শতরূপ ভঙ্গিমায় পলকে পলকে 

লুটায়ে জড়ায়ে বেঁকে? বেধে” হেসে? কেঁদে” 

সেবায় সোহাগে ছেরে চেনে থাকে সদা, 

তবে তার সার্থক জনম ! কি হইবে 

কম্মকীন্তি বীর্যাবল শিক্ষা দীক্ষা তার ! 

হে পৌরব, কাল বদি দেখিতে তাহাকে 
এই বন-পথপার্থে, এই পুর্ণাতীরে 
ওই দেধালয় মাঝে__হেসে চলে” যেতে! 

হার হায়, আজ এত হয়েছে অঞ্চি 

নারীর সৌন্দধ্যে, নারীতে খুঁজিতে চাও 
পৌরুষের স্বাদ ! 

এস নীথ, ওই দেখ 

গাড়চ্ছায়। শৈল গুহামুখে, বিছাইর়। 

বাখিয়াছি আম।দের শধ্যাহ-শয়ন, 



স্টিল লোক সি পাটি তি পা পো পাকি পি পাঁছি প্রতি পন সিিসিলা 

অর্জন । 

চিত্রাঙ্গদা । 

অঞ্জন | 

চিত্রাঙ্গদা । 

চিত্রাঙ্গদ। ৷ ১৬১ 

কচি কচি পীত শ্তাম কিশলয় তুলি 
আর করি ঝরনার শীকরনিকরে । 

গম্ভীর পল্লপবছায়ে বসি”, ক্লান্ত কণ্ঠে 

কাদিছে কপোতি, “বেল। যায়'” “বেল! যায়” 

বলি”। কুলু কুলু বহিয়া চলেছে নদী 

ছায়াতল দিয়া । শিলাথণ্ডে স্তরে স্তরে 

সরস সুক্সিগ্ধ সিক্ত শ্তামল শৈবাল 

নয়ন চুম্বন করে কোমল অধরে। 

এস নাথ বিরল বিরামে ! 

আজ নহে 

প্রিয়ে ! 

কেন নাথ? 

শুনিয়াছি দস্থাদল 
আদসিছে নাশিতে জনপদ। ভীত জনে 

করিব রক্ষণ। 

কোন ভদ্র নাই প্রভু ! 
তীর্থযাত্রাকাঁলে, রাজকন্ত। চিত্রাঙ্গদা 

স্থাপন করিয়। গেছে সতর্ক প্রহরী 

দিকে দিকে ;) বিপদের যত পথ ছিল 

বন্ধ করে” দিয়ে গেছে বহু তর্ক কৰি? । 

১১ 



১৬২ 

জপলিস্টিলা লা পা পাপ লাস তাস স্টপ পপি এসি আস সিএ ১ পপ ৯ পিসি 

অর্জ ন। 
৫২. 

চিত্রাঙ্গদা । 

নাট্য । 
পেস পা লাজ এসি পি লরি পবন সিি- পচা 

তবু আজ্ঞা কর প্রিয়ে, স্বল্প কালতরে 

করে আসি কর্তব্য-সন্ধান। বহুদিন 

রয়েছে অলস হয়ে ক্ষত্রিয়ের বাহু। 

সুমধ্যমে, ক্ষীণকীন্তি এই ভুজদ্বয় 

পুনর্ধার নবীন গৌরবে ভরি” আনি” 

তোমার মস্তকতলে যতনে রাখিব, 

হবে তব যোগ্য উপধান । 

যদি আমি 

নাই যেতে দিই ? যদি বেঁধে রাখি? ছিন্ন 

করে+ যাবে ? তাই যাঁপ! কিন্ত মনে রেখো 
ছিন্ন লতা যোড়। নাহি লাগে! তৃপ্তি যদি 

হয়ে থাকে, তবে যাও, করিব ন। মান। ; 

যদি তৃপ্তি নাহি হয়ে থাকে, তবে মনে 

রেখো, চঞ্চলা সুখের লক্ষ্মী, কারো তরে 

বসে? নাহি থাকে । সে কাহারো সেবাদাসী 

নহে । তাঁর সেবা করে নরনারী, অতি 

ভয়ে ভয়ে, নিশিদিন রাঁখে চোখে চোখে 

যত দিন প্রসন্ন সে থাকে । রেখে যাবে 

যারে সুখের কলিকা, কর্মক্ষেত্র হতে 

ফিরে এসে সন্ধ্যাকালে দেখিবে তাহার 



চিত্রাঙ্গদা । ১৬৩ 
পি সী সিসি সাপ পরি সপানন্পপপ পপলিসটি সপসিাৎ, পিস্িরীস্ি পা পাস্তা সত সপ তা সা ভি ৯ পসিপীসিল আাসিলী সপ পাস্িপানি ৯ পসছিলািপিসীিপাসিশ ছি লা পিল আসি লি শি ল সমিতি সা সী বা সি সপ্ত সিটি সত 

দলগুলি ফুটে” ঝরে” পড়ে” গেছে ভূমে ; 

সব কর্ম ব্যর্থ মনে হবে। চির দিন 

রহিবে জীবন মাঝে জীবন্ত অতৃপ্তি 

ক্ষধাতুরা। এস, নাথ, বন । কেন আজি 

এত অন্যমন ? কার কথা ভাবিতেছ ? 

চিত্রাঙ্গদা ! আজ তার এত ভাগ্য কেন? 

অর্জন । ভাবিতেছি বীরাঙ্গনা কিসের লাগিয়া 

ধরেছে দুর ব্রত ? কি অভাব তার? 

চিত্রাঙ্গদা | কি অভাব তার ? কি ছিল সে অভাগার ? 

বীর্য তাঁর অভ্রভেদী হুর্ণ স্হুর্গম 

রেখেছিল চতুপ্দিকে অবরুদ্ধ করি+ 
রদ্ধমান রমণী-চিত্তেরে। রমণী ত 

সহজেই অন্তরবাসিনী ; সঙ্গৌপনে 

থাকে আপনাতে ; কে তারে দেখিতে পায়, 

জদয়ের প্রতিবিষ্ব দেহের শোভায় 

প্রকাশ না পায় ষদি! কি অভাব তার! 

অরুণ-লাবুণ্য-লেখা-চিরনির্বাপিত 

উষার মতন, যে রমণী আপনার 

শতস্তর তিমিরের তলে বসে” থাকে 

ৰীষ্যশৈলশৃঙ্গপরে নিত্য-একাকিনী-- 



১৬৪ নাট্য । 
পপ ির্বিস্পিি পপি ছিপ ২৬৮৭ পিসী পর্ণ পিসি পিস্প পলিসি সি শত পি সরিস্পিতিলা পালি পিপাশিলি সপািপা লি চা প্র তল পর্পািক পন চি পসপরাস্পিত 

কি অভাব তার ! থাক্, থাক্ তার কথা ! 

পুরুষের শ্রুতি-সুমধুর নহে, তার 
ইতিহাস । 

অর্জ,ন। বল বল। শ্রবণলালসা 

ক্রমশ বাড়িছে মোর । হৃদয় তাহার 

করিতেছি অনুভব হৃদয়ের মাঝে । 

যেন পান্থ আমি, প্রবেশ করেছি গিয়া 

কোন্ অপরূপ দেশে অদ্ধ রজনীতে ॥ 
নদী গিরি বনভূমি সুপ্তিনিমগন, 

শুভ্রসৌধকিরীটিনী উদার নগরী 
ছায়াসম অদ্ধস্কুট দেখা যায়, শুনা 

যায় সাগরগর্জন ; প্রভাত-প্রকাশে 

বিচিত্র বিস্ময়ে ষেন ফুটিবে চৌদিক ১ 

প্রতীক্ষা করিয়া আছি উৎস্থক হৃদয়ে 

তারি তরে । বল বল শুনি তার কথ। ! 

চিত্রাঙ্গদা । কি আর শুনিবে? 

অর্জন | দেখিতে পেতেছি তাবে 

বাম করে অশ্বরশ্মি ধরি” অবহেলে, 

দক্ষিণেতে ধনুঃশর, হুষ্ট নগরের 



শশা সশপাস্পিশিশিসপা পা সি শিশািঈিলতা তা 

চিত্রাঙ্গদা । ১৬৫ 
পাপ এ তত তি শি সিল সি স্পা ক স্পা এ আত পীস্সিপা আর্পা পে ৯ 

বিজয়লক্মীর মত, আর্ত প্রজাগণে 

করিছেন বরাভর দান। দরিদ্রের 

সঙ্কীর্ণ হুয়ারে, রাজার মহিমা যেখা 

নত হয় প্রবেশ করিতে, মাতৃরূপ 

ধরি” সেথ।, করিছেন দয়। বিতরণ | 

সিংহীর মতন, চারিদিকে আপনার 

বতসগণে রয়েছেন আগলিয়।, শত্রু 

কেহ কাছে নাহি আসে ডরে। ফিরিছেন 

মুক্তলজ্জা, ভয়হীনা, গ্রসনহাসিনী, 

বীর্য্যসিংহ পরে চড়ি” জগদ্ধাত্রী দয়া । 

রমণীর কমনীয় ছুই বাহু “পরে 

স্বাধীন সে অসঙ্কোচ বল, ধিক থাক্ 

তার কাছে রুন্ুঝুন্থ কঙ্কণ কিঞ্ছিণী ! 

অনি বরারোহে ! বহুদিন কম্মহীন 

এ পরাণ মোর, উঠিছে অশান্ত হয়ে 

দীর্ঘ শীত-নিদ্রোখিত ভূজঙ্গের মত । 

এস এস দেহে ছুই মত্ত অশ্ব লয়ে, 

পাশাপাশি ছুটে চলে যাই, মহাবেগে 

ছুই দীপ্ত জ্যোতিষ্ষের মত ! বাহিরিয়' 
যাই, এই রুদ্ধ সমীরণ, এই তিক্ত 

তি শিলা সপ পর সি শিপ স্পা ৮ সিল ব্রি সি সি 



৯৬৬ 

চিত্রা । 

নাট্য । 
৮. শশা প. পাম্পিশী টিপি সপািলাসিলীসিশ পা সিল সিটি সিিক্পসিস্সিতোকছি লা 

পুম্পগন্ধমদিরায় নিদ্রাঘনঘোর 

অরণ্যের অন্ধগর্ভ হতে । 

হে কৌন্তেয় ! 

যদি এ লালিত্য, এই কোমল ভীরুতা, 
স্পশর্লেশসকাতর শিরীষপেলব 

এই রূপ, ছিন্ন করে দ্বণাঁভরে ফেলি 
পদতলে, পরের বসনখগুসম,__ 

সে ক্ষতি কি সহিতে পারিবে? কামিনীর 

ছলাকল মারামন্ত্র দূর করে? দিয়ে 

উঠির] দাঁড়াই বদি সরল উন্নত 

বণ্ম্যমস্ত অন্তরের বলে, পর্বতের 

তেজস্বী তরুণ তরুসম, বায়ুভরে 
আনম্র স্থন্দর, কিন্ত লতিকাঁর মত 

নহে নিত্য কুষ্ঠিত লুণ্ঠিত ;--০সকি ভাল 

লাগিবে পুরুষ চোখে 1 থাক্ থাক্, তার 

চেয়ে এই ভাল । আপন যৌবনথানি 

ছদিনের বহুমূল্য ধন, সাজা ইয়া 
সযতনে, পথ চেয়ে বসিয়। রহিবৰ ; 

অবনরে আসিবে যখন, আপনার 

সৃধাটুকু দেহপাঁতে আকর্ণ পুরিয়া। 
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অভ্ভুন। 

চিআ্রাঙ্গদা । ১৬৭ 

করাইবৰ পান ; স্বৃখস্বাদে শ্রাস্তি হলে 

চলে যাবে কম্মের সন্ধানে ; পুরাতন 

হলে” যেথ। স্থান দিবে, সেথার রহিৰ 

পার্থ পড়ি” ! যামিনীর নম্মসহচরী 

যদি হয় দিবসের কন্মসহচরী, 

সতত প্রস্তৃত থাকে বামহস্ত মম 

দক্ষিণ হস্তের অনুচর, সে কি ভাল 

লাগিবে বীরের প্রাণে ? 

বুঝিতে পারিনে 
আমি রহস্ত তোমার ! এতদিন আছি, 

তবু যেন পাইনি সন্ধান ! তুমি যেন 

বঞ্চিত করিছ মোরে গুপ্ত থেকে সদ17 

তুমি যেন দেবীর মতন, প্রতিমার 

অন্তরাল থেকে, আমারে করিছ দাঁন 

অমূল্য চুম্বন রত্ব, আলিঙন সুধা; 

নিজে কিছু চাহ না, লহ না। অঙ্গহীন 
ছন্দোহীন,প্রেম প্রতিক্ষণে পরিতাপ 

জাগায় অন্তরে ! তেজস্থিনি, পরিচয় 
পাই তব মাঝে মাঝে কথায় কথায় । 

তার কাছে এ সৌন্দধ্যরাশি, মনে হয় 



১৬৮ নাট্য। 
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মৃত্তিরার মৃত্তি শুধু, নিপুণ চিত্রিত 

শিল্প যবনিকা। মাঝে মাঝে মনে হয় 

তোমারে তোমার রূপ ধারণ করিতে 

পারিছে না আর, কাপিতেছে টলমল 

করি”! নিত্যদীপ্ হাসির অস্তরে 

ভরা অশ্রু করিতেছে বাস, মাঝে মাঝে 

ছলছল করে” ওঠে, দেখিতে দেখিতে 

ফাটিয়া পড়িবে যেন আবরণ টুটি?। 

সাধকের কাছে, '্রথমেতে ভ্রান্তি আসে 

মনোহর মায়াঁকায়। ধরি? ) তার পরে 

সত্য দেখ দেয়, ভূষণ-বিহীনব্ধপে 

আলে করি' অন্তর বাহির ! সেই সতা 

কোথা আছে তোমার মাঝারে, দাও তারে! 

আমার যে সত্য তাই লও! শ্রাস্তিহীন 

সে মিলন চিরদিবসের। অশক্র কেন 

পরিয়ে ? বাহুতে লুকায়ে মুখ কেন এই 

ব্যাকুলতা ? বেদনা দিয়েছি প্প্রয়তমে ? 

তবে থাক্, তবে থাক্! ওই মনোহর 
রূপ পুণ্যফল মোর ! এই যে সঙ্গীত 

শোনা যায় মাঝে মাঝে বসন্ত সমীরে 



এ ঘৌবন যমুনার পরপার হতে, 

মদন। 

বসপ্ত। 

চিত্রাঙ্গদা । 

চিত্রাঙ্গদা | ১৬৯ 
৯ পা 6 পাটি পাতি পাছি পাটি ৯ ৯ ৯৩ পাটি সম ১৮৪. পিস্পিতি লি তব প 

এই মোর বহুভাগ্য ! এ বেদনা মোর 

সখের অধিক সুখ, আশার অধিক 

আশা, হৃদয়ের চেয়ে বড়, তাই তারে 

হৃদয়ের ব্যথ। বলে” মনে হয় প্রিয়ে ! 

মদন | বসন্ত। চিত্রাঙ্গদ। । 

শেষ রাত্রি আজি! 

আজ রাত্রি অবসানে 

তব অঙ্গ-শোভা, ফিরে; যাবে বসন্তের 

অক্ষয় ভাগারে। পার্থের চু্বনস্থৃতি 

ভুলে” গিয়ে, তব ওষ্ঠ-রাগ, ছুটি নব 

কিশলয়ে মঞ্জরি উঠিবে লতিকায়। 

অঙ্গের বরণ তব, শত শ্বেত ফুলে 

ধরিয়া নৃতন তুহ্থ, গতজন্মকথা 

তাজিবে স্বপ্নের মত নব জাগরণে । 

হে অনর্গ, হে বসন্ত, আজ রাত্রে তবে 

এ মুমুযু্ূপ মোর, শেষ রজনীতে 



৯৭০ 

মদন। 

নাট্য । 
এ তি আসিস পাস লালা পালি পাস লট কাস্ট পো পাস লা পল টিপি ললিপপ পোস্ট লো, লি পরি লা আস জানি পোস্ট লা পি সিএ এসসি পল সস 

অস্তিম শিখার মত শ্রান্ত প্রদীপের-_ 

আচম্বিতে উঠুক্ উজ্জলতম হয়ে। 

তবে তাই হোঁক্ ! সখা, দক্ষিণ পবন 

দাও ভবে নিঃশ্বসিয়া প্রাণপুর্ণ বেগে । 
অঙ্গে অঙ্গে উঠুক্ উচ্ছসি পুরর্বার 

নবোল্লাসে যৌবনের ক্লান্ত মন্দ আ্োত। 

আমি মোর পঞ্চ পুষ্পশরে, নিশীথের 

নিদ্রীভেদ করি”, ভোগবতী তটিনীর 

তরঙ্গ উচ্ছাসে প্লাবিত করিয়া দিব 

বাহুপাশে বদ্ধ ছুটি প্রেমিকের তন্ুু। 

শেষ রাত্রি। অজ্জুন। চিত্রাঙ্গদা । 

চিত্রা ॥। প্রত, মিটিয়াছে সাধ? এই স্থুললিত 

সুগঠিত নবনী-কোমল সৌন্দধ্যের 
যত গন্ধ যত মধু ছিল, সকলি কি 

করিস্বাছ পান! আর কিছু বাকি আছে? 

সব হয়ে গেছে শেষ ?-_হয় নাই প্রভু! 
ভাল হোক্, মন্দ হোক্, আরে! কিছু বাকি 



চিত্রাঙ্গদা । ১৭১ 
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আছে, মে আজিকে দিব! 

প্রিয়তম, ভাল 

লেগেছিল বলে' করেছিন্ু নিবেদন 

এ সৌন্দর্য্য-পুষ্পরাঁশি চরণকমলে-_ 
নন্দনকানন হতে তুলে নিয়ে এসে 

বহু সাধনায়! যদি সাঙ্গ হল পুজা 
তবে আজ্ঞা কর প্রভু, নিন্দশীল্যের ভালি 

ফেলে দিই মন্দির বাহিরে! এইবার 

প্রসন্ন নয়নে চাও সেবিকার পানে! 

যে ফুলে করেছি পুজা, নহি আমি কতু 
সে ফুলের মত প্রভু এত সুমধুর, 

এত সথকোমল, এত সম্পূর্ণ সুন্দর ! 
দোষ আছে, গুণ আছে, পাপ আছে, পুণ্য 

আছে ; কত দৈন্য আছে ) আছে আজন্মের 

কত অতৃপ্ত তিয়াসা ! সংসার-পথের 

পান্থ, ধুলিলিপ্ত বাস, বিক্ষত চরণ ) 

কোথা পাব কুস্থম-লাবণ্য, ছুদণ্ডের 

জীবনের অকলঙ্ক শোভা । কিন্তু আঁছে 
অক্ষয় অমর এক রমণী হৃদয়! 



৯৭২ 
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নাট্য। 

ছুঃখ সুখ 'আশ। ভয় লজ্জা ছুর্বলতা-__ 

ধুলিময়ী ধরণীর কোলের সন্তান, 
তার কত ভ্রান্তি, তার কত ব্যথা, তার 

কত ভালবাসা, মিশ্রিত জড়িত হয়ে 

আছে এক সাথে 1-_আছে এক সীমাহীন 

অপূর্ণতা অনন্ত মহৎ। কুসুমের 

সৌরভ মিলায়ে থাকে যদি, এইবার 

সেই জন্ম-জন্মান্তের সেবিকাঁর পানে 

চাও। 

সুধ্যোৌদয় | 
(অবগুগ্ন খুলিয়া) 

আমি চিত্রাঙ্গদ। ! রাজেন্দ্র-নন্দিনী 

হয় ত পড়িবে মনে, সেই একদিন 

সেই সংরাবর-তীরে, শিবালয়ে, দেখা। 

দিয়েছিল এক নারী, বহু আবরণে 

ভারাক্রান্ত করি” তার রূপ্রহীন তনু । 

কি জানি কি বলেছিল নির্লজ্জ মুখরা, 

পুরুষেরে করেছিল পুরুষ-প্রথায় 

আরাধন। ; প্রত্যাখ্যান করেছিলে তারে। 



চিত্রাঙ্গদ। | ১৭৩ 
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ভালই করেছ । সামান্ত সে নারীরূপে 

গ্রহণ করিতে যদি তারে. অনুতাপ 

বিধিত তাহার বুকে আমরণ কাল। 

প্রভু আমি সেই নারী । তবু আমি সেই 
নারী নহি ; সে আমার হীন ছদ্মবেশ । 

তার পরে পেয়েছিস্থ বসন্তের বরে 

বর্ষকাল অপরূপ রূপ । দিয়েছিন্ু 

শ্রান্ত করি” বীরের জদয়, ছলনার 

ভারে । সেও আমি নহি। 

আমি চিত্রাঙ্গদা । 

দেবী নহি, নহি আমি সামান্তা রমণী । 

পুজা করি” রাখিবে মাথায়, সেও আমি 

নই, অবহেলা করি” পুষিয়া রাখিবে 

পিছে, সেও আমি নহি। যদি পার্খে রাখ 

মোরে সঙ্কটের পথে, ছুরূহ চিন্তার 

যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি কর' 

কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে, 
দি সুখে ছঃখে মোরে কর” সহচরী, 

আমার পাইবে তবে পরিচয় । গর্ভে 

আমি ধরেছি যে সন্তাঁন তোমার, যদি 



১৭৪ নাট্য। 
আসল ইশা শী সদর তা লী পলা সি স্টিলটি সিশী শী সিসি শরিস্দিরীশিলি সিটি পিসি তাক পা সি সী শপ পিপি সিসসিপীস্পিরী সতাধিপি উপলিসিভীসিবীসছি শীছি তর পাস িিসধিপী সিল সি৫ পিিটি পসরা সপ পাপন 

অজ্ঞুন। 

পুত্র হয়, আশৈশব বীরশিক্ষা দিয়ে 
দ্বিতীয় অর্জুন করি, তারে একদিন 
পাঠাইয়। দিব যবে পিতার চরণে, 

তখন জাঁনিবে মোরে প্রিয়তম ! 

আজ 

শুধু নিবেদি চরণে, আমি চিত্রাঙ্গদা, 

রাজেন্দ্র-নন্দিনী । 

প্রিয়ে, আজ ধন্ত আমি । 



ভলস্হীল্ স্ল্জীস্কা | 





ভলক্্্ীল্ল স্পল্জরীন্ডক্কা £ 
শশার ১উপপাোশাশীশিশী? 

ক্ষীরো | 

ধনী সুখে করে ধন্ম-কম্ম 

গরীবের পড়ে মাথার ঘন্ম ! 

তুমি রাণী, আছে টাকা শত শত, 
খেলাছলে কর দান ধ্যান ত্রত; 

তোমার ত শুধু হুকুম মাত্র, 

থাটুনি আম্বারি দিবসরাত্র ! 
তবুও তোমারি স্থুষশ, পুণ্য, 

আমার কপাল সকলি শুস্ত ! 

নেপথ্যে । 

ক্ষীরি, ক্ষীরি, ক্ষীরো ! 

ক্ষীরো । 

কেন ডাকাডাকি, 

নাওয়। খাওয়া সব ছেড়ে দেব নাকি? 

১২ 



১৭৮ নাট্য । 
পপির পা পি পপি সপরসসপিসসপপী সপ পি 0 শাপলা স্প সপিসসপিস্িল শী সি শন শিলা পস্িলীনিপত ও সপিসসরলি সিশিস্পিল স্পিলািশাস্পিশিসসপিিপস্পটি পাস সপিলাসস্পা সপ 

রাণী কল্যাণীর প্রবেশ । 

কল্যাণী। 

হল কি! তুই যে আছিস্ রেগেই ! 

ক্ষীরো । 

কাজ যে পিছনে রয়েছে লেগেই ! 
'কতই ব৷ সয় রক্তমাৎসে, 

কত কাঁজ করে একটা মান্ষে ! 
দিনে দিনে হল শরীর নষ্ট! 

কল্যাণী । 

কেন, এত তোর কিসের কষ্ট! 

ক্ষীরে। | 

যেথা যত আছে রামী ও বামী 

সকলেরি যেন গোলাম আমি ! 

হোক্ ব্রাহ্মণ, হোক্ শূদ্দ,র, 

সেবা কর মরি পাড়ান্দ্ধুর ! 

ঘরেতে কারো ত চড়ে না অন্ন, 

তোমারি ভাড়ারে নিমস্তন্ন ! 

হাড় বের হল বাসন মেজে 

স্থষ্টির পান তামাক সেজে ! 



ক্লিপস টস পাসটি পা পানি লি লি শি শপ ছি ০ লা লা পাত পা 

লক্ষ্মীর পরীক্ষা । ১৭৯ 
পিপি পাস পাট পি পরি পাকি লাস পা লা পা পাছা পাস পা সিপাছি পছি 

একা একা এত থেটে যে মরি--- 

মায়া দয়। নেই ? 

কল্যাণী । 

সেদোঁষ তোরি। 

চাকর দাসী কি টিকিতে পারে 

তোমার প্রথর মুখের ধারে ? 

লোক এলে তুই তাড়াৰি তাদের 
লোক গেলে শেষে আর্তনাদের 

ধুম পড়ে যাবে,-এর কি পথ্যি 

আছে কোনরূপ ? 

ক্ষমীরো । 

সেকথা সত্যি! 

সয়না আমার,_-তাড়াই সাধে! 

অন্যায় দেখে পরাণ কাদে। 

কোথা থেকে বত ডাকাত জোটে, 

টাকাকড়ি সব ছু'হাতে লোটে ! 

আমি নন তাঁদের তাঁড়াই যদি, 

তোমারে তাড়াত আমারে বধি” ! 

কল্যাণী । 

ডাকাত মাধবী, ভাকাত মাধুং 



১৮৪ নাট্য। 

সবই ডাকাত, তুমিই সাধু! 

ক্ষীরো । 

আমি সীধু ! মাগো, এমন মিথ্যে 
মুখেও আনিনে, ভাবিনে চি! 

নিহ থুই খাই ছুখাত ভরি, 

ছুবেলা তোমায় আশিস করি; 

কিন্ত তবু সে ছু"হাত পরে 

হু মুঠোর বেশি কতই ধরে ! 

ঘরে যত আন মানুষ জনকে 

তত বেড়ে যায় হাতের সংখ্যে ! 

হাত বে স্থজন করেছে বিধি, 

নেবার জন্তে, জান ত দিদি! 

পাড়াপড়শিব দৃষ্টি থেকে 
কিছু আপনার রাখ ত ঢেকে, 

তার পরে বেশি রহিলে বাঁকি 

চাকর বাকর আনিয়ে। ডাকি ! 

কল্যাণী । 

একা! বটে তুমি ! তৌমার সাথী 
ভাইপো, ভাইবি, ন'ত্নী, নাতি, 

হাট বসে গেছে সোণার চাদের, 

স্ঠত ৯ পসটিল ৪ স্পীড ৩ শ্াছিলাক্সিলাস্পপিস্পিত পাপী পি সিসি তি ৯ 



লক্ষ্মীর পরীক্ষা! । ১৮১ 
শন্ছিরীস্িল সি সি ছি লাস তি এ 

হ্ুটো। করে হাত নেই কি তাদের? 

তোর কথা শুনে কথ। না সরে, 

হাসি পায় ফের রাগও ধরে । 

ক্ষীরো | 

বেশি রেগে যদি কম হাদি পেত 

স্বভাব আমার শুধরিয়ে ্লেত। 

কল্যাণী। 

মলেও যাবে না স্বভাবথানি 

নিশ্চয় জেনো ! 

ক্ষীরো । 

সে কথ। মানি ! 

তাইত ভরসা মরণ মোরে 

নেবে না সহসা সাহম করে! 

প্র যে তোমার দরজা জুড়ে 
বসে গেছে যত দেশের কুঁড়ে ! 

কারে বা স্বামীর জোটে ন। খাছ্ছ, 

কারো ব! বেটার মামীর শ্রাদ্ধ ! 

মিছে কথা ঝুড়ি ভরিয়া আনে, 

নিয়ে যায় ঝুড়ি ভরিয়। দানে ! 



১৮২ 

কা্জ্এস পপ আসক রি পি স্মপস জর পপরপ 

নাটা। 
৭৮ পি লাস্পিপ সনি তা পিসি পাস লী পা পি শেলী পর লস সস সপ 

নিতে চায় নিক, কত যে নিচ্ছে, 

চোখে ধুলে! দেবে, সেট! কি ইচ্ছে! 
কল্যাণী । 

কেন তুই মিছে মরিস্ বকে? 
ধুলো দেয়, ধুলে! লাঁগে না চোখে! 

বুঝি আমি সব” এটাও জানি 
তার! যে গরীব, আমি যে রাণী। 

ফাঁকি দিয়ে তারা ঘোচায় অভাব, 

আমি দিই, সেটা আমার স্বভাব । 
তাদের স্থখ মে তারাই জানে, 

আমার স্থখ সে আমার প্রাণে! 

ক্মীরো। 

নুন খেষে গুণ গাহিত কভু, 

দিয়ে থুয়ে স্থুখ হইত তবু! 

সাম্নে প্রণাম পদারবিন্দে, 

আড়ালে তোমার করে যে নিন্দে! 

ও কল্যাণী । 

সাম্নে যা পাই তাই যথেষ্ট, 

আড়ালে কি ঘটে জানেন কেষ্ট ! 

সে যাই হোকগে, শুধাই তোরে 

লা শা পিপিপি কা ৩ পিসি পি 



শা শা তা পাদ পিল সপ্ন পালা পাসির্ছি ল 

লঙ্ষমীর পৰীক্ষা । ১৮৩ 

কাল বৈকালে বল্ত মোরে 

অতিথি-সেবায় অনেকগুলি 

কম পড়েছিল চন্দ্রপুলি,_ 

কেন ব৷ ছিল না রমকরা ! 

ক্ষীরো । 

কেন কর মিছে মস্কর! 

দিদি ঠাঁকরুণ! আপন হাতে 

গুণে দিয়েছিন্ু সবার পাঁতে 

দুটো ছুটো করে ! 

কল্যাণী! 

আপন চোঁখে 

দেখেছি পায়নি সকল লোকে, 

খালি পাত-- 

ক্ষীরে। | 

ওম তাইত বলি 

কোথায় তলিয়ে যায় যে চলি 

যত সামাগ্র দিই আনিয়ে ! 

ভোল। ময়রার সয়তানী এ! 

কল্যাণী । 

এক বাটি করে ছুধ বরাদ্দ, 



১৮৪ নাট্য। 

আধ বাটি তাও পাওয়া অসাধ্য ! 

্ষীরে। ৷ 

গয়লা ত নন্ যুধিষ্ির ! 
যত বিষ তব কুদৃষ্টির 

পড়েছে আমারি পোড়। অদৃষ্টে, 
যত ঝাঁটা সব আমারি পৃষ্ঠে, 

হায় হায়-_ 

কল্যাণী । 

ঢের হয়েছে, আর্ না, 

রেখে দাও তব মিথ্যে কান্না! 

ক্ষীরো । 

সত্যি কান্না কীার্দেন যারা 

এ আসচেন বেঁটিয়ে পাড়া ! 

প্রতিবেশিনীগণের প্রবেশ । 

প্রতিবেশিনীগণ। 

জয় জয় রাণী হও চিরকয়ী ! 

কল্যাণী তুমি কল্যাণময়ী ! 

ক্ষীরে। | 

ওগো রাণীদিদি, শোন্ ওই শোন্, 



৯৯ রসি নি টনি হি জোন জা জোস পি প্লিজ পাস লা 

নক্বীর পরীক্গা। ১৮৫ 

পাতে যদি কিছু হত অকুলোন 

এত গলা ছেড়ে এত খুলে প্রাণ 

উঠিত কি তবে জয় জয় তান? 

ঘদি ছু* চারটে চন্দ্রপুলি 

দেবগতিকে দিতে ন৷ ভুলি 

তাহলে কি আর রক্ষে থাকৃত, 

হজম করতে বাপকে ডাকৃত ! 

কল্যাণী । 

আজ তখাবার হয়নি ক? 

১ মা। 
কত পাঁতে পড়ে হয়েছে নষ্ট, 

লক্ষ্মীর ঘরে খাবার ক্রুটি ! 

কল্যাণী । 

গো, কে তোমার সঙ্গে উটি ? 

আগে ত দেখিনি !-- 

২য়া। 

ূ আমার মধু, 

তারি উটি হয় নতুন বধু 

এনেছি দেখাতে তোমার চরণে 

মাজননী ! 



১৮৩ নাট্য | 
স্্া্ম শাসমপস্মলা সস পপাসলশ্িস্পী  লিলা পপি পোস্ত পা পিতা লান্পিশি শপ স্পার্ম পাস পলি 

ক্ষীরো | 

সেটা বুঝেছি ধরণে ! 

২য়া। (বধূর প্রতি) 
প্রণাম করিবে এস এদিকে 

এই যে তোমার রাণী দিদিকে ! 

কল্যাণী । 

এস কাছে এস, লজ্জা কাদের? 

(আংটি পরাইয়। ) আহা মুখখানি দিব্যি ছাদের, 

চেয়ে দেখ ক্ষীরি ! 

ক্ষীরো! । 
মুখটিত বেশ, 

তা চেয়ে তোমার আংটি সরেশ ! 

২য়া। 

শুধু রূপ নিয়ে কি হবে অঙ্গে, 

সোনা দান! কিছু আনেনি সঙ্গে! 

ক্ষীরো । 

যাহা এনেছিল সবি সিন্দুকে 

রেখেছ যতনে, বলে নিন্দুকে ! 

কল্যাণী। 

এস ঘরে এস। 



লক্ষ্মীর পরীক্ষ। | ১৮৭ 
সা সপ সিল সি পা এ সিলসিলা পপ সী তি সপন সিতি সী সক দিলে সপন সপ সপ পিপি স্পা পাছিল আসি এপ পিল সপ সা সিলীস্ট সপ সস্পি সপিলাস্লী সপ সিসি শাস্তি আপাসস্টিপা শর সপ সপ সিসি অপ সপ সিল সি সপ সপ সি 

ক্ষীরো। 

যাও গো ঘরে 

সোন। পাবে শুধু বাণীর দরে ! 

(কল্যাণী ও বধুসহ দ্বিতীয়ার প্রস্থান ) 
১ মা। 

দেখ্ ত মাগীর কাণ্ড এ কি! 

ক্ষীরো | 

কারে বাদ দিয়ে কারে ঝ। দেখি! 

৩ য়া । | 

তা বলে এতট। সহ্য হয় না! 

ক্মীরো । 

অন্তের বউ পরলে গয়ন। 

অন্তের তাতে জলে যে অঙ্গ ! 

৩য়া। 

মাসী জান তুমি কতই রঙ্গ, 
এত ঠাট্টাও আছে তোর পেটে, 

হাস্তে স্থাস্তে নাড়ী যাঁয় ফেটে ! 

১ মা। 

কিন্তু যা বল আমাদের মাতা! 

নাই তার মত এত বড় দাতা । 



নাট্য । 

ক্ষীরো | 

অর্থাৎ কি না এত বড় হাব! 

জন্ম দের নি আর কারে বাবা! 

৩য়া। 

সে কগা মিথো নয় নিতান্ত | 

দেখ না সেদিন কুশা ও ক্ষান্ত 

কি ঠকান্টাই ঠকালে, মাগো ! 

আহ মাঁসী তুমি সাঁধে কি রাগো! 

আমাদের গায়ে হয় অসহা! 

৪ হাঁ। 

বুড়ো মহারাজা যে এশর্ধ্য 

রেখে গেছে সেকি এম্নি ভাবে 
পাচ ভূতে শুধু ঠকিয়ে খাবে! 

১মা। 

দেখলি ত ভাই কান! আন্দি 

কত টাকা পেলে! 

৩য়া। 

বুড়ি ঠান্ দি 
জুড়ে দিলে তার কান্না অস্ত্র 

য়ে গেল কত শীতের বস্ত্র ! 

চে শা পি অসিত সিল সপ সি অপ ৮ সপ উপ সপ সব সপ্ত সত সপ স্পি  তসি ক স্পা সি 



সি সিল পা স্পিপ সপ সপ সপ অপি পট এপ জি উপ সি ৩ লীনা পন্িলা 

লক্ষ্মীর পরীক্ষা । ১৮৯ 

৪ ঘাঁ। 

বুড়ি মাগী তার শীত কি এতই । 
কাথা হলে চলে নিয়ে গেল লুই ! 
আছে সেটা শেষে চোরের ভাগ্যে, 

এ যে বাড়াবাড়ি! 

১মা। 

দে কথা যাগ্গে ! 

৪ হাঁ। 

না না তাই বলি হওনাকে। দাতা, 

তা বলে খাবে কি বুদ্ধির মাথা ! 

যত রাজ্যের ছুঃখী কাঙাল 

যত উড়ে মেড়া খোট্রা বাঁডাল 

কানা খোঁড়া লো যে আসে মরতে 

বাচ বিচার কি হবে না করতে? 

৩য়া। 

পাল স্পী সীস্পিস্পিসি সে সিলীসিত সিল স্পা ভিপি িপষটিলা সত পা সপ সপ সিল তি সী তিল অপ সপ সী সি 

দেখ না ভাই সে গোপালের মাকে 

দু টাকা দিলেই খেয়ে পরে থাকে 

পাঁচ টাকা তার মাসে বরাদ্দ 

এ যে মিছি মিছি টাকার শ্রাদ্ধ! 



১৯০ নাট্য । 
পপ শিস স্পা এ শা শা পা তি পা পাস্িপা স্পা শীত ৮ পাস শিল্প শা পাশ পেশা পাতি ্ সপািপীশ্পালাসাসিপাসিটাটিল সি সা শা শিলা শাসিত সরাসিপাসিদা সাত তা সিল সি 

৪ ঘাঁ। 

আসল কথা কি, ভাল নয় থাক 

মেয়ে মান্যের এতগুলো টাক! ! 

৩য়া। 

কত লোকে কত করে যে রটনা, 

১মা। 

সেগুলো ত সব মিথ্যে ঘটনা ! 

৪ খীঁ। 

সত্যি মিথ্যে দেবতা জানে 

রটেছে ত কথা পাচের কানে 

সেটা যে ভাল না! 

১ মা। 

যা বলিম্ ভাই 
এমন মানুষ ভূভারতে নাই ! 

ছোট বড় বোধ নাইক মনে, 

মিষ্টি কথাটি সবাঁর সনে! 

ূ ক্ষীরো। 

টাক যদি পাই বাকৃস ভরে 

আমার গলাও গলাবে তোরে ! 

বাপু বল্লেই মিল্বে স্বর্গ, 



শ্ পাছি পাচ পনি শি লি শরসছি পি 

লক্ষ্মীর পরীক্ষা । ১৯১ 

বাছা বল্লেই বলবি ধর্গো ! 

মনে ঠিক জেনো আসল মিষ্টি, 

কথার সঙ্গে রপোর বৃষ্টি! 

৪ ঘী। 
তাও বলি বাপু», এট। কিছু বেশি, 

সবার সঙ্গে এত মেশামেশি ! 

বড় লোক তুমি ভাগি/মস্ত, 

সেই মত চাই চাল-চলন্ ত? 
৩য়া। 

দেখলি সে দিন শশির বাঁ গালে 

আপনার হাতে ওষুধ লাগালে ! 

৪ গী। 

বিধু খেড়া সেটা নেহাৎ বাঁদর 

তারে কেন এত ঘত্র আদর ? 

৩য়াঁ। 

এত লোঁক আছে কেদারের মাকে 

কেন বল দেখি দিনরাঁত ডাকে ! 

গম্পলাপাড়াঁর কে্দাসী 

তারি সাথে কত গন্গ হাসি, 

যেন সে কতই বন্ধ পুরোণো ! 



১৯২ নাট্য। 
জাপা পিপি সি ০ ক পাস লিলা সমস শি পপ পোপ ০ স্পা পাস তি ৯ ৮৭৯ শী পা আপি পাস পি পা পি পাজি তীর শন পি পপি ক টস লা পপ পা টি 

৪ থীঁ। 

ওগুলো লোকের আদর কুড়োনা ! 

ক্ষীরো । 

এ সংসারের এঁ ত প্রথা, 

দেওয়। নেওয়। ছাড়া নেইক কথা ! 

ভাত তুলে দেন মোদের মুখে 

নাম তুলে নেন পরম সুখে । 

ভাত মুখে দিলে তখনি ফুরোয় 

নাম চিরদিন কর্ণ জুড়োর ! 

৩থাঁ। 
এঁ বউ নিয়ে ফিরে এল নেকী । 

বধূনহ দ্বিতীয়ার প্রবেশ । 

১ মা। 

কি পেলি লো বিধু দেখি দেখি দেখি ! 

২য়া। 
শুধু এক জোড়া রতনচক্র ! 

৩য়া। 

বিধি আজ তোরে বড়ই বক্র ৷ 



পা্টিপাসপিিসিপাশি পাস লাস্ট পাসছি পাস্টিশাস্ি লাসটিপীন্জ পা শী লা পাস 

লক্ষ্মীর পরীক্ষা । ১৯৩ 
৯ পাটি পা পানি পাস শাসি পিপিপি পা সিল পাষছি শা পাটি পাকি জাপা পতি শনি লে পি পাস সিসি লন 

এত ঘট। করে নিয়ে গেল ডেকে 

ভেবেছিমু দেবে গয়না গা ঢেকে ! 

৪ ী। 

মেয়ের বিয়েতে পেক্সারী বুড়ি 

পেয়েছিল হার ত৷ ছাড়া চুড়ি! 

২য়া। 

আমি যে গরীব নই যথেষ্ট 

গরিবীয়ানায় সে মাগী শ্রেষ্ঠ ! 
অদুষ্টে যার নেইক গয়না 

গরীব হয়ে সে গরীব হয় না! 

৪ খীঁ। 

বড় মান্ষের বিচার ত নেই ! 
কারেও বা তার ধরে না মনেই 

কেউবা তাহার মাথার ঠাকুর ! 

১মা। 

টাঁকাট। শিকেটা কুম্ড়ো কাকুড় 
যা পাই সে ভাল, কে দেয় তাই বা! 

২য়া। 

অবিচারে দান দিলেন নাইবা ! 

১৩ 



১৯৪ 
শপ পা পা পাপা পিল সাপ স্পা পারিস পাপা সত এপ ৯ ৩ 

নাট্য। 
৮ পিপি পিসি লস্ট পিন শাস্৯পসসস পাস পাস পা সস পলিসি 

মাথা বাধা রেখে পায়ের নীচে 

ভরি কত সোনা পেলেম মিছে ! 

ক্ষীরে। | 

মালক্মী যদি হতেন সদয় 

দেখিয়ে দিতেম দান কারে কয় ! 

২য়া। 

আহ! তাই হোক্, লক্ষ্মীর বরে 

তোর ঘরে যেন টাঁক। নাহি ধরে! 

১ যা। 

ওলো থাম্ তোরা, রাখত বকুনি-_- 

রাণীর পায়ের শব্ধ যে শুনি! 

৪ ঘাঁ। 
(উচ্চৈঃস্বরে) আহা জননীর অসীম দয়! ! 

ভগবতী যেন কমলালয়। ! 

২য়া। 

হেন নারী আর হয়নি স্থৃ্ট, 
সবা পরে তার সমান দৃষ্টি" 

৩য়া। 

আহা মরি, তারি হস্তে আসি 

সার্থক হল অর্থরাশি | 



লঙ্ষীর পরীক্ষা ৷ ১৯৫ 
সলিল ৯ ৯ লাইপঈিশ্রাসল জল সতী সসিল সপাস্পি তা পা 

কল্যাণীর প্রবেশ । 

কল্যাণী । 

রাত হল আজ যাও সবে ঘরে, 

এই ক”টি কথা রেখো মনে করে-_ 
আশার অন্ত নাইক বটে, 
আর সকলেরি অস্ত ঘটে ! 

সবার মনের মতন ভিক্ষে 

দিতে যদি হত, কল্পবুক্ষে 

'ঘুণ ধরে যেত, আমি ত তুচ্ছ! 

নিন্দে করলে যাবনা মুচ্ছে।, 

তবু এ কথাটা ভেবে দেখে দ্িখি-_ 

ভাল কথা বল৷ শক্ত বেশি কি? (প্রান) 

৪ থাঁ। 

কি বল্ছিলেম ছিল সেই খোঁজে ! 

ক্ষীরো । 

নাগো না! তা নয়, এটুকু সে বোঝে- 

সামনে তোমর। যেটুকু বাঁড়।লে 

সেটুকু কমিয়ে মান্বে আড়ালে ! 

সিপাসটিরানি সি সি শা সি সিল স্পা 



১৯৬ নাট্য। 
সি সপ সি অপ পিসি ৫ এ ৯ পাস পিপলস ৬ সি পতস্পী সপাস্পিনিলা ৩ পীসিসটিপিস্পিকাস্পিল স্পা সপাি্ািলীনদ পাপা পাস পািবাপ্িপাসসা সস ল পসরা সপ সািপাি 

উপকার যেন মধুর পাত্র, 

হজম করতে জলে যে গাত্র, 

তাই সাথে চাই ঝালের চাটুনি 

নিন্দে বান্দা কান্না কাট্নি। 
যার থেয়ে মশা! ওঠেন ফুলে, 

জালান্ তারেই গোপন হুলে ! 

দেবতারে নিয়ে বানাবে দত্যি 

কলিকাল তবে হবে ত সত্যি। 

৪ থীঁ। 

মিথ না ভাই ! সামলে চলিস্ ! 

যাই মুখে আমে তাই যে বলিস্! 
পালন যে করে সে হল মা বাঁপ, 

তাহারি নিন্দে, সে যে মহাপাপ! 

এমন লক্ষ্মী এমন সতী 

কোথা আছে হেন পুণ্যবতী ! 

যেমন ধনের কপাল মস্ত 

তেমনি দানের দরাজ হস্তু; 

যেমন রূপসী তেমনি সাধবী, 

খুঁৎ ধরে তার কাহার সাধ্যি! 

দিসনেকো! দোষ তাহার নামে ! 



লক্ষ্মীর পরীক্ষা । ১৯৭ 
শি লস পা সিসি তা ৬ পাস পাপাসিপসসিপসসপিত পাদ্রী তি সিশসপিাপিপাস্পি শাশিশিস্দিলা্পীশীস্পিপাসদিপাপিলসিপিিস্টিি পপ জপ স্পিন পাস্পিসটিটিসিপিস্পিটি ৯ শি সিলী তি পাটি 7 ্পি্পীপলিস্দ িপি পাতি স্পা 

৩য়া। 

তুমি থামলে যে অনেক থামে ! 
২ম্বা। 

আহা কোথ। হতে এলেন গুক ! 

হিতকথা আর কোরোনা স্থুরু ! 

হঠাঁৎ ধর্মকথার পাঠট। 

তোমার মুখে যে শোনাক্স ঠাটা ! 

ক্ষীরো । 
ধন্মও রাখো, ঝগড়াও থাক্, 

গল। ছেড়ে আর বাজিয়োন। ঢাক ! 

পেট ভরে খেলে, করলে নিন্দে, 

বাড়ি ফিরে গিয়ে ভজ গোবিন্দে ! 

( প্রতিবেশিনীগণের প্রস্থান ) 
ওরে বিনি, ওরে কিনি, ওরে কাশি ! 

বিনি কিনি কাশীর এবেশ। 

কাশী। 

কেন দিদি! 

কিনি । 

কেন খু! 



৯০৮ 

ছিলি সিকি উল পসিলাসসিশীদারা পা 

নাট্য । 

বিনি। 

কেন মাসী ! 

ক্ষীরো। 

ওরে খাঁবি আয়। 

বিনি। 

কিছু নেই ক্ষিধে ! 

ক্ষীরো । 

থেয়ে নিতে হয় পেলেই স্থবিধে ! 

কিনি। 

রম্করা থেয়ে পেট বড় ভার ! 

ক্ষীরে। | 

বেশি কিছু নয়, শুধু গোটাচার 

ভোলাময়রার চন্দ্রপুলি 

দেখদেখি এ ঢাঁকন। খুলি ;-- 

তাই মুখে দিয়ে, ছ”বার্টিখানিক 

চুধ থেয়ে শোও লক্ষ্মী মাণিক ! 

কাশী। 

কত খাব দিদি সমস্ত দিন? 

পাতার, তে লী জট প্াক্ছি তি স্পা পি ও উতর ৬ জটিল ভাসি ভস্ছিট লিলি এরি লা শিস ছক 
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লঙ্মীর পরীক্ষা | ১৯৯ 

ক্ষীরে। | 

খাবার ত নয় ক্ষিদের অধীন ! 

পেটের জালায় কত োচে ছোটে 

খাবার কি তার মুখে এসে জোটে ? 

ছঃখী গরীব কাঙাল ফতুর 
চাঁষাভৃষো মুটে অনাথ অতুর 

কারে তক্ষিদের অভাব হয় না, 

চন্দ্রপুলিট। সবার রয় না । 

মনে রেখে দিস্ ষেটার যা” দূর, 

ক্ষিদের চাইতে খাবার আদর । 

হাঁরে বিনি তোর চিরুণী কপোর 

দেখচিনে কেন খেঃপার উপর? 

বিনি। 

সেট ওপাঁড়ার ক্ষেতুর মেয়ে 

কেঁদেকেটে কাল নিয়েছে চেয়ে ! 

ক্ষীরো | 

ব্ররে, হয়েছে মাথাটি খাওয়া ! 
তোমারো লেগেছে দাতার হাওয়া ! 

বিনি। 

আহা কিছু তার নেই যে মাসী ! 



্ীবো | 

তোমারি কি এত টাকার বাশি £ 

গরীব লোকের দক্ষামায়। রোগ 

স্টে। তে একটা ভাবি ছুর্যোগ ॥ 

না না, যাও তুমি মায়ের বাড়িতে, 

হেথাকার হাওয়া সবে না নাড়িতে 

রাণী যত দেয় ফুরোকস না, তাই 

দান করে তার কোন ক্ষতি নাই ! 

সুই €ষট। দিলি বইল না তোর 

এতেও মনটা হক্স না কাতর £ 

ওরে বোকা €মম্সে আমি আনবো তোরে 

আনিনয্ে নৈিলেম এই মনে কে 

কি করে কুড়োতে হক্স যে ভিক্ষে 

[মোর কাঁছে তাই করবি শিক্ষে ! 
তে জান্ত তুই পেট না ভরতে 
উদত্ে। বিদ্যা শিখবি মরতে £ 

__ছুধ যে ব্রইল বাটির তলাক্ 

শ্টুকু বুঝি গলেনা গলা ? 

আমি মরে গেলে যত মনে আশ 

কোরে। দান ধ্যান আর উপবাস! 



লক্ষমীর পরীক্ষা | ২০১ 

যতদিন আমি রয়েছি বর্তে 

দেব না কর্তে আত্মহত্যে ! 

খাওয়া দাওয়া হল, এখন তবে 

বাত ঢের হল শোওগে সবে। 

কিনি বিনি কাঁশীর প্রস্থান ও কল্যা ণীর প্রবেশ | 

ওগো দিদি আমি বাঁচিনে ত আর ! 

কল্যাণী । 
(সটা বিশ্বাস হয় না আমার ! 

তবু কি হযেছে শুনি ব্যাপারটা ! 

ক্ষীরো | 

মাইরি দিদি এ নয়ক ঠাটা! 

দেশে থেকে চিঠি পেয়েছি মামার 

াঁচে কি না বাঁচে খুড়িটি আমার, 

শক্ত অসুখ হয়েছে এবার,-- 

টাকাকড়ি নেই ওষুধ দেবার! 

কলাণী। | 

এখনো বছর হয়নি গত, 

খুড়ির শ্রীদ্ধে নিলি যে কত ! 



৬০২ 

স্সিঞপাস্ছি পি পাসিপিলী পাটি তত পাটি শী পি পাদ ৮ সি 

নাট্য |. 
পচ পাশ লা ওঁ শীত লা 

ক্ষী রো । 

হী হা বটে বটে মরেছে বেটা, 

খুড়ী গেছে তবু আছে ত জেস্টী ! 
আহা বাণা দিদি ধন্ত তোরে 

এত রেখেছিস্ স্মরণ করে ! 

এমন বুদ্ধি আর কি আছে! 

এড়ার না কিছু তোমার কাছে ? 

ফাকি দিয়ে খুঁড়ি বাচবে আবার 

সাধ্য কি আছে সে তার বাবার? 

কিন্ত কখনো৷ আমার সে জ্যেঠী 
মরেনি পুর্বে মনে রেখো সেটি ! 

কল্যাণী । 

মরেওনি বটে জন্মেওনি কভু ! 

ক্ষীরে। | 

এমন বুদ্ধি দিদি তোর, তবু 

সে বৃদ্ধিখানি কেবলি খেলায় 

অনুগত এই আমারি বেলায় ? 
কল্যাণী । 

চেয়ে নিতে তোর মুখে ফোটে কাটা ! 

পানি পািগলাতি শি 5 পপাস্জিশা পিল তি 



সপ সী লি পাস পাশা পা 4 

লক্ষ্মীর পরীক্ষা ৷ ২০৩ 

ন। বল্লে নয় মিথ্যে কথাটা ? 

ধরা পড় তবু হওনা জব ? 

ক্ষীরো। | 

“দাও দাও” ও ত একটা শব্দ, 
ওট। কি নিত্যি শোনান মিষ্টি ? 

মাঝে মাঝে তাই নতুন স্থ্টি 

কর্তেই হয় খুড়ি জেঠিখার । 

জান ত সকাল তবে কেন আর 

লজ্জা! দেওয়া ? 

কল্যাণী । 

অম্নি চেম্েকি 

পাস্নৈ কখ০ন। তাই খল্ দেখে ? 

ক্ষীরে। | 

মর] পাখীরে ও শিকান করে” 

তবে ত বিড়াল মুখেতে পোরে ! 

সহজেই,পাই তবু দিয়ে ফাঁকি 
স্বভাব্টাকে যে শান দিয়ে রাখি ॥ 

বিন। প্রয়োজনে খাঁটাও যাকে 
প্রযোজনকালে ঠিক ঘে থাকে । 



নাট্য। 

সত্যি বল্চি মিথ্যে কথায় 

তামারো কাছেতে ফল পাওয়। যায়! 

কল্যাণী। 

এবার পাবে না! 

ক্মীরো । 

আচ্ছা বেশ ত, 

সে জন্যে আমি নইক ব্যস্ত! 

আজ না হর ত কাল তহবে, 

ততখথন মোর সবুর সবে। 

গা ছুঁয়ে কিন্ত বলচি তোমার 

খুড়িটার কথ তুল্বনা আর! 

(কল্যাণীর হাসিয়া! প্রস্থান 1) 

হরিবল মন! পরের কাছে 

আদায় করার স্থখও আছে, 

হুঃখও ঢের | হে মা লক্ষমীটি 

তোমার বাহন পেঁচা পক্ষীটি 

এত ভালবাসে এ বাড়ির হাওয়!, 

এত কাছাকাছি করে আঁসা-যাঁওয়। 
ভূলে কোন দিন আমার পানে 

ভোমারে যদি সে বহিয়। আনে 



লক্ষ্মীর পরীক্ষা । ২০৫ 
সপ স্পীতা সিত তা লি পতল সি শি সস পল 

মাথার তাহার পরাই সিছুর্, 

জণপান দিই আণাট। ইছুর, 

খেয়ে দেয়ে শেষে পেটের ভারে 

পড়ে থাকে বেটা আমারি দ্বারে; 

সোন। দিয়ে ডান। বাধাই, তবে 

ওড়বার পথ বন্ধ হবে! 

লন্ষমীর আবির্ভাব । 

কে মাবার রাতে এসেছ জালাতে, 

দেশ ছেড়ে শেবে হবে কি পালাতে ? 

আর ত পারিনে ! 

লক্ষী । 

পালা তবে কি? 

যেতে হবে দুরে ! 

ক্ষীরো। 

রোস রোস দেখি ! 

কি পরেছ ওটা মাথার ওপর, 

দেখাচ্ছে যেন হীরার টোপর! 

হাতে কি রয়েছে সোনার বাজে 

দেখতে পারিকি ই আচ্ছ।, থাক্ দে! 



নাট্য । 

এত হীরে সোন। কারো ত হয় না,- 

ও গুলো ত নয় গিণ্টি গন্নন। ? 

এ গুলি ত সব সীচ্চ। পাথর ? 

গায়ে কি মেখেছ, (কিসের আতর ? 

ভূর ভূর করে পদ্মগন্ধ ) 

মনে কত কথা কথ! হতেছে সন্ধ ! 

বস বাছা, কেন এলে এত রাতে? 

আমারে ত কেউ আসনি ঠকাঁতে ? 

বদি এসে থাক ক্ষীরিতে তা হলে 

চিন্তে পার নি সেটা রাখি বলে। 
নাম কি তোমার বল দেখি খাঁটি ! 

মাথ। খাও বোলো সত্য কথাটি ! 

লক্ষ্মী । 

একটা ত নর, অনেক বে নাম। 

ক্ষীরো । 

ই হ1 থাঁকে বটে স্বনাম বেনাঁম 

ব্যবস৷ যাদদের ছলন। করা! 

কখনে। কোথাও পড়নি ধরা % 

লক্ষী । 

ধর1 পড়ি বটে ছুই দশ দিন 



সপ পীঁ শীট লী লাশ পীর পি লা 

লক্ষমীর পরীক্ষা । ০ 

বাধন কাটিয়ে আবার স্বাধীন । 

ক্ষীরে! | 

হেঁয়ালিটা ছেড়ে কথা কও সিধে, 
অমন কলে হবে না সুবিধে ! 
নামটি তোমার বল অকপটে ! 

লক্ষ্মী । 

লক্ষ্মী । 

ক্ষীরো। 

তেম্নি চেহারাটাও বটে ! 

লঙ্গমী ত আছে অনেকগুলি, 

তুমি কোথাকার বল ত খুলি ! 
লক্ষ্মী । 

সত্যি লক্ষী একের অধিক 

নাই ত্রিভূবনে ! 
ক্ষীরে। | 

ঠিক ঠিক ঠিক ! 
তাই বল মাগো, তুমিই কি তিনি? 
আলাপ ত নেই চিন্তে পারিনি ! 
চিন্তেম যদি চরণ জোড়া 

কপাল হত কি এমন পোড়া? 



নাট্য 

এস, বস, ঘর করসে আলো! 

পেঁচা দাদ মোর আছে ত ভালো? 

এসেছ যখন, তথন মাতঃ 

তাড়াতাড়ি যেতে পারবে না ত! 

যেখগাড় করচি চরণ সেবার ; 

সহজ হস্তে পড়নি এবার ! 

সেয়ানা লোকেরে করনা মায়! 

কেন যে জানি তা বিঞুজায়া, 

না খেয়ে মরে ন। বুদ্ধি থাকলে, 

বেকারি বিপদ তুমি না রাখলে ! 

লক্ষ্মী ৷ 

প্রতারণা করে পেট্টি ভরাও, 

ধন্মেরে তুমি কিছু না ডরাও ? 

স্গীরো! 

বুদ্ধি দেখলে এগোও না গো, 

তোর দয়া নেই কাঁজেই মাগো, 

বুদ্ধিমানের পেট্টর দায় 

লক্মীমানেরে ঠকিয়ে খাত! 

লক্ষী 

সরল বুদ্ধি আমার প্রিয়, 



লক্ষ্মীর পরীক্ষা । ২০৯ 

বাক] বুন্ধিরে ধিক জানিয়ো ! 

ক্ষীরো । 

ভাল তলোধার যেমন বাঁকা, 

তেম্নি বক্র বুদ্ধি পাক। ! 

ও জিনিষ বেসি সরল হলে 

নির্ব,দ্ধি ত ভারেই বলে ! 

ভাল মাগো, তুমি দূরা কর দি, 

বোকা হযে আমি রব নিববধি ! 

লক্ষ্মী । 

কল্যাণী তোর অমন প্রত 

তারেও দন্ছা, ঠকাঁও তবু! 

ক্ষীরো । 

অদৃষ্টে শেষে এই ছিল মোর 

যার লাগি চুরি সেই বলে চোর ! 

ঠকাত্তে হয় ঘে কপালদোষে 

তো ভালবাসি বলেই ত সে! 

আর ঠকাব না, আরামে থুমিঘ়ে। । 

আমারে ঠকিয়ে যেও না তুমিও ! 

লক্মী | 

স্বভাঁব তোমার খড়ই রুক্ষী ! 

১৪ 



২১৩ 
স্লিপ সির তা পিছ এ ৬ লা 

নাঁট্য। 
রঙ 

আপি পাস পা পিসী কী আলা পাটি পিসসপিটি ও পপর সর ৮ সা তা ও পাস ঈি পাস পস্টি লাস পপি স্টিল, উস লীন্ছি তি পীসি লীস্ছি পলি পপি হজ স্মিত 

ক্ষীরো | 

তাহার কারণ আমি যে ছুঃধী! 
তুমি যদি কর রসের বৃষ্টি 
স্বতাবটা হবে আপৃনি পিষ্ট ! 

লঙ্গমা। 

তোরে যদি আমি করি আশ্রয় 
যশ পাব কি না সন্দেহ হয় ! 

ক্ষীরো। 

যশ না পাও ত কিসের কড়ি! 

তবে ত আমার গলায় দড়ি! 

দশের মুখেতে দিলেই অন্ন 

দশমুখে উঠে ধন্য ধন্য ! 

লঙ্গ্মী | 

প্রাণ ধরে দিতে পারবি ভিক্ষে? 

ক্ষীরে। | 

একবার তুমি কর পরীক্ষে ! 

পেট ভরে গেলে যা থাকে বাঁকি 

সেটা দিয়ে দিতে শক্তট কি! 

দানের গরবে ধিনি গরবিনী 

তিনি হোন্ আমি, আমি হই তিনি, 
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লঙ্মীর পরীক্ষা । ২১১ 

দেখব তখন তাহার চালটা, 

আমারি বা কত উল্টো পাল্টা । 

দাসী আছি জানি দাসীর য। রীতি, 

রাণী কর, পাব রাণীর প্রকৃতি !. 

তারো বদি হয় মোর অবস্থ। 

স্মযশ হবে না এমন শস্তা ! 

তার দয়াটুকু পাবে না অন্তে 

বায় হবে সেটা নিজেরি জন্তে। 
কথার মধ্যে মিষ্টি অংশ 

অনেক খানিই হবেক ধ্বংস। 

দিতে গেলে, কড়ি কভু না সর্বে, 

হাতের তেলোয় কামড়ে ধরবে ! 

ভিক্ষে করতে ধরতে ছু”পায় 

নিতি) নতুন উঠুবে উপায় ! 

লক্ষ্মী । 

তথাস্ ! রাণী করে দিন্গ তোকে, 

দাসী ছিলি তুই ভুলে যাবে লোঁকে ! 

কিন্ত সদাই থেকে। সাবধান 

আমাব যেন ন। হয় অপমান ! 
রি জরি 



২১২ নাট্য । 

দ্বিতীয় দৃশ্য । 

রাণাবেশে ক্ষীরো! ও তাহার পারিষদবর্গ 

ক্ষীরো । 

বিশি! 

বিনি। 

কেন মাসী! 

ক্ষীরো । 

মাসী কিরে মেয়ে ! 

দেখিনিত আমি বোকা তোর চেয়ে ! 

কাঙাল ভিখিবী কলু মাঁলী চাষী 

তারাই মা1পীরে বলে শুধু মাসী; 

রাণীর বোন্ঝি হয়েছ ভাগ্যে, 

জাননা আদব! মালতি! 

মালতী । 

আজ্ঞে! 

ক্ষীর । 

রাণীর বোৌনঝি রাণীরে কি ডাকে 



লক্মীর পরীক্ষা । ২১৩ 

শিখিরে দে এ বোকা মেয়েটাকে ! 

মালতী । 

ছিছি শুধু মাঁপী বলেকি রাণীকে ? 

রাণী মাসী বলে রেখে দিয়ো শিখে ! 

ক্ষীরো । 

মনে থাকৃবে ত? কোথা গেল কাশী । 

কাশা। 

কেন রাণী দিদি! 

ক্ষীরো | 

চার চার দাঁসী 

নেই মে সঙ্গে? 

কাশী। 

এত লোক মিছে 

কেন দিনরাত লেগে থাকে পিছে ? 

ক্ষীরো । 

মালতী ! 

মালতী । 

আজ্ঞে! 

শীরো | 

এই মেণ্টোকে 



নাট্য। 

শিখিয়ে দে কেন এত দাসী থাকে ক ূ 

মালতী । 

তোমর। ত নও জেলেনী তাতিনী, 

তোমরা হও যে বাণার নাতিনী ! 

যে নবাববাড়ী এন আমি ত্যেজি 

সেথা বেগমের ছিল পোষা বেজি 

তাহারি একট ছোট বাচ্ছার 

পিছনেতে ছিল দাসী চার চার 

তা ছাড়া সেপাই ! 

্ষীরো | 

শুন্লি তকাশী! 

কাশী। 

শুনেছি । 

ক্ীরো । 

তা হলে ডাক তোর দাপী। 

কিনি পোড়ামুখী ! 

কিনি। 

কেন রাণী খুড়ি ! 



লঙ্গমীর পরীক্ষা ৷ ২১৫ 
শা পানি পাটি পাছ পাস এ সত লা পপি 

ক্ষীরি। 

হাই তুল্লেম দিলিনে যে তুড়ি ? 

মালতী ! 
মালতী । 

আক্ে! 

স্ীরো | 

শেখাও কায়দ। ! 

মালতী । 

এত বলি তবু হয় না ফারদা! 

বেগম সাহেব বখন হ্াচেন 

তুড়ি ভুল হলে কেহ ন! বাঁচেন ! 

তখনি শুলেতে চড়িয়ে তারে 
নাকে কাটি দিয়ে হাচিকে মারে ! 

ক্ষীরো । 

সোনার বাটায় পান দে তার্রণী । 

কোথা গেল মোর চামরধারিণা ! 

তারিণী। 

চলে গেছে ছু'ড়ি সে বলে মীহনে 

চেয়ে চেয়ে ৩বু কিছুতে পাহনে ! 



২১৯৬ নাট্য। 

ক্সীবো। 

ছোট লৌক বেটা হারামজাদী 

রাণীর ঘরে সে হয়েছে বাদি 

তবু মনে তার নেই সন্তোষ 

মাইনে পানা বলে দের দোষ । 

পিপ্ড়ের পাথা কেবল মবতে ! 

মালতী! 

মালতী । 

আজ্দে ! 
ক্ষীরে| ৷ 

মাগারে ধরতে 

পাঠাও আমার ছ-ছয় পেয়াদা, 

না না যাবে আরে! দু'জন জেয়াদা ! 

কি বল মালতী ! 

মালতী । 

দস্তর তাই। 

ক্ষীরো। 

হাঁতকড়ি দিয়ে বেধে আনা চাই । 
তারিণী। 

ওপাড়ার মতি রাণীমাতাজির 



লক্ষ্মীর পরীক্ষা । ২১৭ 
ক ন্ 

চরণ দেখতে হরেছে হাজির ! 

ক্ষীরো । 

মালতী ! 

মালতী । 

আজ্ঞে । 

ক্ষীরো । 

নবাবের ঘরে 

কোন্ কায়দায় লোকে দেখা করে ! 

মালতী । 

কুর্ণিস করে ঢোকে মাথা হুজে, 

পিছু হটে ঘায় মাটি ছুঁয়ে ছুঁয়ে! 
ক্ষীরো৷। 

নিয়ে এস সাথে, যাঁওত মালতী, 

কুর্ণিদ করে আসে যেন মতি ! 

মতিকে লইয়া মালতীর পুনঃপ্রবেশ ৷ 

মালতী । 

মাথা নীচু কর! মাঁটি ছোঁও হাতে, 

লাগাও হাতট। নাকের ডগাতে ! 

তিন পা এগোও, নীচু কর মাথ। ! 



২১৮ 
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নাট্য. 

মতি। 

আর ত পারিনে, ঘাড়ে হল ব্যথা! 

মালতী । 

তিনবার নাঁকে লাগাও হাতটা! । 

মাত। 

টন্ টন্ করে পিঠের বাতটা ! 
মালতী । 

তিন প! এগোও, তিনবার ফের 

ধুলে৷ তুলে নেও ডগায় নাকের ! 

মতি। 

ঘাট হয়েছিল এসেছি এ পথ, 

এর চেয়ে সিধে নাকে দেওয়া খৎ! 

জয় রাণামার, একাদশ আজি! 

ক্সীরো। 

রাণীর জ্যোতিষী শুনিষেছ পাজি । 

কৰে একাদশী, কবে কোন্ বার 

লোক আছে মোর তিথি (গোন্বার ! 

| মতি। 

টাক।ট! শিকেটা ষদি কিছু পাই 
জয় জয় বলে বাঁড়ি চলে ধাই! 



লক্মীব পরীক্ষা । ২১৯ 

স্ণীরে। । 

ধদি নাই পাও তবু যেতে হবে, 

কুর্ণিন করে” চলে” যাও তবে! 

মতি। 

ঘড়া ঘড়া টাকা ঘরে গড়াগড়ি 

তবু কড়া কড়ি ধিতে কড়াকড়ি ! 

ক্ষীবে। | 

ঘরের জিনিস ঘরেরি ঘড়ায় 

চিরদিন যেন ঘরেই গড়ান্স! 

মালতী ! 

মালতী । 

আজ্ঞে । 

ক্ষীরো! | 

এবার মাগীরে 

কুর্ণিস করে নিয়ে যাও কিরে ! 

মতি॥ 

চল্লেম তবে! 

মালতী । 

রোস, ফিরোনাকো।, 

তিনবার মাটি ভুলে নাকে নাখে। ! 



২২৩ নাট্য. 
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তিন পা কেবল হটে যাও পিছু, 
পোড়ে না উপ্টে, মাথা কর নীচু! 

মতি। 

হায়, কোথ৷ এন্ু, ভরল না পেট, 

বারে বারে শুধু মাথা হল হেট! 

আহা কল্যাণী রাণীর ঘরে 

কর্ণ জুড়োক মধুর স্বরে,_ 

কড়ি যদি দেন অমূল্য তাই,-_ 

হেথা হীরে মোত্তি সেও অতি ছাই ! 

ক্ষীরে]। 

সে-ছাঁই পাবার ভরসা কোরো না! 

মালতী । 

সাবধানে হঠ, উদ্টে পোঁড়ো না! 

( মতির প্রস্থান ) 

ক্ষীরো। 

বিনি! 

বিনি। 
রাণী মাসী! 

ক্ষীরো। 

একগাছি চুড়ি 
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লক্গমীর পরীক্ষা! | ২২১ 

হাত থেকে তোর গেছে নাকি চুরি ? 

বিনি। 

চুরি তযায় নি। 
ক্টীরো। 

গিয়েছে হারিয়ে ? 

বিনি। 

হারায় নি। 

ক্ষীরো | 

কেউ নিয়েছে ভাড়িয়ে ? 

বিনি। 

না গে! রাণী মাসী! 

ক্গীরো | 

এটাতো মানিস্ 
পাখা নেই তার ! একটা জিনিষ 

হয় চুরী যায়, নয়ত হারায় 
নয় মার! যায় ঠগের দ্বারায়, 

তা না হলে থাকে, এ ছাড়া তাহার 

কি যে হতে পারে জানিনে ত আর ! 

বিনি। 

দান করেছি সে! 

শী ৮ প্টিজ 



২২২. 
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নাট্য 

ক্ষীরো । 

দিয়েছিস্ দানে ? 
ঠকিয়েছে কেউ, তারি হল নানে ! 

কে নিয়েছে বল্! 

বিনি। 

মল্লিক] দাসী। 

এমন গরীব নেই রাণী মাসী! 

ঘরে আছে তার সাত ছেলে মেয়ে 

মাস পাঁচছয় মাইনে না পেরে 

খরচপত্র পাঠাতে পারে না, 

দিনে দিনে তার বেড়ে যায় দেনা, 

কেঁদে কেদে মরে, তাই চুড়িগাছি 

নুকিয়ে তাহারে দান করিয়াছি । 

অনেক ত চুড়ি আছে মোর হাতে 

একখানা গেলে কি হবে তাহাতে ! 

ক্গীরো । 

বোকা মেয়েটার শোন ব্যাখ্যানা ! 

একখানা গেলে গেল একখানা, 

সে যে একবারে ভারি নিশ্চয় ! 

কে না জানে ষেটা। রাখ সেটা রয়, 



লক্ষ্মীর পরীক্ষা । ২২৩ 

যেট৷ দিয়ে ফেল সেটা ত রয়না, 

এর চেয়ে কথা সহজ হরনা। 

অল্পস্বল্প যাদের আছে 

দানে যশ পায় লোকের কাছে; 

ধনীর দানেতে ফল নাহি ফলে, 

যত দেও তত পেট বেড়ে চলে, 

কিছুতে ভরে না লোকের স্বার্থ, 

ভাবে, আরে! ঢের দ্রিতে যে পার্ত ! 

অতএব বাছা হবি সাবধান, 

খেশি আছে বলে করিন্নে দান! 

মালতী ! 

মালতী । 

আজ্ঞে । 

ক্গীবো | 

নোকা মেখেটি এ, 

এরে ছুন্টা কথ৷ দাও সম্জিয়ে ! 

মালতী । 

রাণীর বোন্ঝি রাণীর অংশ, 

তফাতে থাকাবে উচ্চ বংশ) 

দান করা-টর। বত হয় বেশি 



২২৪ নাট্য । 
শব প্লীজ তা রিলে অপ লোপা লাস পা সি সপ পাস লেস সপাস্টিপাসি সদতি শাশা পাটি তা সি পাস ৩৯ পে স্পা পি লা ক সদন লোম 

গরীবের সাথে তত ধেঁষাঘেষি। 

পুরোণে। শাস্ত্রে লিখেছে শোলোক, 

গরীবের মত নেই ছোটলোক । 

ক্ষীরো । 

মালতী ! 

মালতী । 
আজ্ঞে । 

ক্ষীরে। | 

মল্লিকাটারে 

আরত রাখা না! 

মালতী । 

তাড়াব তাহারে ; 

ছেলে মেয়েদের দয়ার চর্চা 

বেড়ে গেলে, সাথে বাড়বে খরচা। 

কারে । 

তাড়াবার বেলা হয়ে আনমনা 

বালাট৷ সুদ্ধ যেন তাঁড়িয়ো৷ না ! 

বাহিরের পথে কে বাজায় বাঁশি 

দেখে আক মোর ছয় ছয় দাসী! 



লক্ষমীর পরীক্ষা । ২২৫ 
পা পালি ছি ঈ পাসটি সি লি শিট পাটি লা পাদিপিস্দিতি পাতা পা পি ০ ক পাটি প্রলাপ লা সি পি পাটি পাটি পি পরা্িলী পাপা শী উকি 

তারিণীর প্রস্থান ও পুনঃ প্রবেশ | 

তারিণী। 

মধুদত্তের পৌত্রের বিয়ে 
ধুম করে* তাই চলে পথ দিয়ে ! 

ক্ষীরো | 

রাণীর বাড়ির সামনের পথে 

বাঁজিষে যাচ্চে কি বিধানমতে ? 

এ সব বাজন। রাণী কি সইবে ? 

মাথা ধরে যদি থাঁকৃত দৈবে ? 

যদি ঘুমোতেম, কাঁচা ঘুমে জেগে 

অসুখ করত বদি রেগেমেগে ? 

মালতী ! 

মালতী । 

আজে । 

ক্ষীরে। | 

. নবাবের ঘরে 

এমন কাঁও ঘটুলে কি করে? 

মালতী । 

বার বিয়ে যায় তারে ধরে মানে, 

৮৫ 



২২৬৩ রা ] 

স্টপ পিসি পালা সক আসি পিসি কী পপির পিসি পাপ পিসি পিসি সি পাস নালা পেস্টিশা পা সিল পিস পলা শা এসপি লা 

ছুই বাঁশিওয়ালা তার ছু দুই কানে 
কেবলি বাজায় দুটো ছুটে বাশি; 

তিন দিন পরে দেয় তারে ফাসি! 

ক্ষীরো | 

ডেকে দাও কোথ। আছে সর্দার, 

নিয়ে ঘাক্ দশ জুতোবদার, 

ফি লোকের পিঠে দশঘ! চাবুক 

সপাপপ্ বেগে সজোরে নাবুক ! 

মালতী । 

তবু বদি কারো! চেতন। ন৷ হয়, 

বন্দুক দিলে হবে নিশ্চয়! 

১ মা। 

ফাঁসি হল মাপ, বড় গেল €েচে, 

জয় জয় বলে বাড়ি যাবে নেচে! 

২য়া। 

প্রসন্ন ছিল তাদের গ্রহ, 

চাবুক কণ্ঘ! ত অনুগ্রহ ! 

৩য়া। 
বলিদ্ কি ভাই ফাঁড়া গেল কেটে, 

আহ এত দয়া বধণীমার পেটে ! 



লঙ্দীর পরীক্ষা । ২২৭ 

দ্ণীরো । 

থাম্ তোরা, শুনে নিজে গুণগান 
লজ্জার রাও হয়ে ওঠে কান। 

বিনি! 

বিনি। 

রাণী মাসী । 
ক্ষীরে! | 

স্থির হয়ে রশি 

ছটফট করা বড় বেমাদবী । 

মালতা! 

মালতী । 

আজে! 

ক্ষীরো । 

মেরেবা এখ'ন। 

শিথেণি আমিরী দস্তর কোনো ! 

মালতী । 

(বিনির,প্রতি) রাণীর ঘরের ছেলেমেয়েদের 

ছট্ফট্ করা ভারি নিন্দের ! 

ইতর লোঁকেরি ছেলেমেয়ে শুলে! 
হেসে খুসে ছুটে করে থেলাধুলো ! 



২২৮ 

প্পাস্পিপা সিটি সপ সিক্ত তা পা 

রাজ। রাণীদের পুত্রকন্টে 

নাট্য । 

অধীর হয় না কিছুরি জন্তে ! 

হাত পা সামলে খাড়া হয়ে থাক 

রাণীর সাম্নে নোঁড়ো চোড়োনাক । 

ক্ষীরো! ৷ 

ফের গোলমাল করচে কাহারা ? 

দরজায় মোর নাই কি পাহারা ? 

তারিণী। 

প্রজারা এসেছে নালিশ করতে। 

ক্ষীরো । 

আর কি জারগ! ছিল ন। মরতে ? 

মালতী । 

প্রজার নালিশ শুন্বে রাজ্জী 
ছোটিলেখকদের এত কি ভাগ্যি ! 

১মা। 

তাই যদি হবে তবে অগণ্য 

নোকর চাকর কিসের জন্ত ? 
২য়া। 

নিজের রাজ্যে রাখ্তে দৃষ্টি 

রাজ। রাণীদের হয় নি স্থষ্টি 



আস সিপীপিশিশলি দল 

লঙ্ষমীর পরীক্ষণ । 
পদ লস্ট ৭ সিপনসিশাসিপিসিলী সপ সী সপাস্মিতি সজল সিল শিপাসি পি 

তারিণী। 

প্রজার৷ বল্্চে কর্মচারী 

পীড়ন তাদের করচে ভারী । 

নাই মায়াদয়া নাইক ধর্ম, 

বেচে নিতে চায় গাষের চম্ম। 

বলে তারা, হায় কি করেছি পাপ, 

এত ছোট মোরা, এত বড় চাপ! 

ক্ষীরো । 

শর্সেও ছোট, তবু সে ভোগা, 
চাপ না পেলে কি তৈল যোগাঘ ? 

টাক] জিনিষটা নয় পাকা ফল, 

টুপ্ করে খসে” ভরে না আচল) 

ছিড়ে নাড়। দিয়ে ঠেঙার বাড়িতে 

তবে ও জিনিবৰ হয় থে পাড়িতে! 

তারিণী। 

সে জন্তে না মা তোমার খাজনা 

বঞ্চনা করা তাদের কাজ না! ৃ 

তারা বলে যত আম্ল! তোমার 

মাইনে না পেরে হয়েছে গোডার ! 

২২৭ 
পা লাস সপাম্িী স্পা পোস্ট স্পিস 



২৩৩ 

স্পস্ট পনি ল ও লী সপ পিল প্লান জান 

নাট্য। 

লুটপাট করে মারচে প্রঞ্জা, 

মাইনে পেলেই থাকবে মোজ। ! 

্গীরো । 

রাণী বটা, তবু নইক বৌঁকা, 
পারবে ন! দিতে মিথ্যে ধোঁকা ॥ 

করবেই তারা দশ্যাবৃতি, 

মাইনেটা দেওয়! মিথ্যেমিথ্যি | 

প্রজাদের ঘরে ডাকাতী কর 

তা বে করবে রাণীরো ঘরে ? 

তারিণী। 

তারা বলে রাণী কল্যাণী থে 

নিজের রাজ্য দেখেন নিজে । 

নালিশ শোনেন নিজের কানেই, 

প্রজাদের পরে জুলুমটা নেই ! 

ক্ষীর । 

ছোটমুখে বলে বড় কথা গুলা, 

আমার সঙ্গে অন্তের তুল ? 

মালতী ! 

মালতী । 

আজ্ঞে । 



লি লি ৩ সিসি লি 

লক্ষ্মীর পরীক্ষা | ২৩১ 

ক্গীরে। | 

কি কর্তব্য ? 

মালতী । 

জরিমান। দিক্ যত অসভ্য 

একশে। একশো ! 

ক্পীরো । 

গরীব গর যে, 

তাই একেবারে একাশোর মাঝে 
নব্বহ টাকা করে দিন মাপ! 

১মা। 

আহা গরীবের তুমিই মা! বাপ! 

২য়া। 

কার মুখ দেখে উঠেছিল প্রাতে, 

নব্বই টাকা পেল হাতে হাতে ! 

৩য়া। 
নব্বই কেন, যদি ভেবে দেখে, 

আরো! ঢের টাকা নিয়ে গেল টেকে 

হাজার টাকার নশো৷ নব্বই 

চখের পলকে পেল সর্বই ! 



স্৮ পা রা ৯ লেখ লসিলা পানি পি কাস্টি পাছি পট 

নাট্য। 

৪ধাঁ। 
একদমে ভাই এত দিয়ে ফেলা, 

অন্যে কে পারে এ ত নয় খেলা ! 
ক্মীরো । 

বলিন্নে আর মুখের আগে, 

নিজগুণ শুনে সরম লাগে! 

বিনি! 

লালা শা কাস্টিলী এ পাটি তীন্ছিকী তি পি লীটি পাসি লী ও ৯ লি লী তি তা লাস তি লীন লীন লা সি লরি 

বিনি। 

রাণী মাসি! 
ক্ষীরো!। 

হঠাৎ কি হল! 

ফৌস্ ফৌন্ করে কাদিন কেন লো 

দিনরাত আমি বকে বকে খুন, 

শিখলিনে কিছু কায়দা কানুন ? 

মালতী ! 

মলেতী । 

আজ্ঞে! 

ক্ষীরো । 

এই মেয়েটাকে 

শিক্ষা না দিলে মান নাহি থাকে ! 



শা লা কা কাশ লী 

লক্ষ্মীর পরীক্ষা । ২৩৩ 
্ 

মসলিন কক্ষ তা স্টিল টর্চ জনি পাস জী ক সিসিপাসিড ৯ লী সিল ৭ তা পা্দিলী তারি বাল অতীত পাজি ছি পাচির্লী রাঙিত ি সখ লা লী পিল 

মালতী । 

রাণীর বোন্বঝি জগতে মান্ত, 
বোঝনা এ কথা অতি সামান্য, 

সাধারণ ঘত ইতর লোকেই 

স্গখে হাসে, কাদে ছুঃখ শোকেই ! 

তোমরাও যদি তেম্নি হবে, 

বড়লোক হয়ে হলো কিতবে? 

একজন দাসীর প্রবেশ । 

দাসী। 

মাইনে না পেলে মিথ্যে চাক্ৰী ! 

বাঁধা দিয়ে এনু কানের মাকুড়ি ! 

ধার করে খেয়ে পরের গোলা মী 

এমন কখনো শুনিনিত আমি ! 

মাইনে চুকিয়ে দাও তা! না হলে 

ছুটি দাও আমি ঘরে যাই চলে ! 

, ক্ষীরো। 

মাইনে চুকোনো নয়ক মন্দ, 

তবু ছুটিটাই মোর পছন্দ ! 
বড় ঝঞ্চটু মাইনে বাটিতে, 



২৩৪ নাট্য । 
আনছগরাগ্পাপিপাা লোক লী লাস পাস শনি সস ওলি পাক্ষিস্টিতি সান পোস্ত সপ পা আসি ৯ ০ সিল শিপাস্পিলাতিত সিল পাস্টিলাছি পাসিিসসিপন্জলী পান্না এসপি এটা চাপানো ছার শো 

হিসেৰ কিতেব হয় বে ধাঁটতে, 

ছুটি দেওয়৷ যাঁয় অতি সত্বর, 
খুলতে হয় ন৷ খাতা-পন্তর, 

ছ-ছয় পেয়াদ। ধরে আসি কেশ, 

নিমেষ ফেল্তে কর্ম নিকেশ ! 
মালতী ! 

মালতী । 

আজ্ঞে ! 

ক্ষীরো। 

সাথে যাও ওর 

বেড়ে ঝুড়ে নিয়ো কাপড়চোপড় ! 

ছুটি দেয় যেন দরোয়ান যত 
হিন্দৃস্থানী দস্তর মত! 

মালতী । 

বুঝছি রাণীজি ! 

ক্ষীরো । 

আচ্ছা তা হলে 

কুর্ণিদ্ করে যাঁক বেটা চলে! 

( কুর্ণিম্ করাইয়। দাসীকে বিদায় ।) 
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দাপী। 

ছুয়ারে রাণী ম দাড়িয়ে আছে কে, 

বড় লোকের ঝি মনে হয় দেখে! 

ক্ষীরো । 
এসেছে কি হাতী কিন্বা রথে ? 

দাসী। 

মনে হল যেন হেঁটে এল পথে । 

ক্ষী'রো | 

কোথা তবে তার বড়লোকত্ব ? 

দাসী । 

রাণীর মতন মুখটি সত্য ! 

ক্ষীরো । 

মুখে বড়লোক লেখা নাহি থাকে, 

গাড়িঘোড়। দেখে চেন। যায় তাকে । 

মালতীর প্রবেশ । 

মালতী। 

রাণী কল্যাণী এসেছেন দ্বারে 

বাশীজ্ির সাথে দেখ! করিবাগ্ে! 
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ক্ষীরো। 
হেঁটে এসেচেন ? 

মালতী । 

শ্ুন্চি তাই ত। 

ক্ষারে। | 

তাহলে হেথায় উপায় নাইত ! 

সমান আমন কে তাঁভারে দেখ? 

নীচু আসনটা সেও অন্ঠান়্ ! 

এ কি এ বিষম হল সমিস্তে, 

মীমাংস' এর কে করে বিশ্বে? 

»মা। 

মাঝখানে রেখে রাণীজির গদি 

তাহার আসন দুরে রাখি যি! 

২য়া। 

বুরায়ে যদি এ আসনখানি 

পিছন ফিরিয়। বসেন রাণী ! 

৩য়া। 

যদি বলা যায় ফিরে যাও আজ, 

ভাল নেই বড় রাণীর মেজাজ । 
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ক্ষীরো । 

মালতী ? 

মালতী । 

আজ্জে। 

স্টীরে। | 

কি করি উপায় ? 

মালতী । 

দাড়িয়ে দাড়িষে যদি সারা যায় 

দেখা শোনা, তবে সব গোল মেটে । 

ক্ষীরো । 

এত বুদ্ধিও আছে তোর পেটে ! 

সেই ভাল! আগে দাড়া সার বাঁধি 

আমার একশে। পঁচিশটে বাদী! 

ও হল না ঠিক,_-পাচ পাঁচ করে 

দাঁড়। ভাগে ভাগে,-তোর। আয় সরে, 

না না এই দিকে,__না ন। কাজ নেই, 

সারি সারি তোর! দাড়া সামনেই, 

না না তা হলে থে মুখ যাবে ঢেকে 

কোণাকুণি তোর! দাড়া দেখি বেকে! 

আচ্ছা তা হলে ধরে হান্তে হাতে 
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খাড়। থাক্ তোর! একটু তাতে 

শশি, তুই সাঁজ্ ছত্রধারিণী, 
চাঁমরট। নিয়ে দোলাও তারিণী; 

মালতী ! 
মালতী । 

আজে! 

ক্ষীরো। 

এইবার তারে 

ডেকে নিয়ে আয় মোর দরবারে । 

( মালতী প্রস্থান ) 

কিনি বিনি কাশী স্থির হয়ে থাকো, 

খবদ্দার কেউ নোড়োচোড়োনাকো ! 

মোর ছই পাশে দাড়াও সকলে 

ভুই ভাগ করি। 

কল্যাণী ও মাঁলতীর প্রবেশ । 

কল্যাণী। 
আছত কুশলে ! 

ক্ষীরো। 
আমার চেষ্টা কুশলেই থাকি, 

সম জাম্প লা পল সা পলি টিটি 



লক্ষ্মীর পরীক্ষা | ২৩৪ 
শি জী লী লী লী শী লা পি লী শী তো তা পা লা পাছিলাটি পা ৮৯ পাস পাট লা পা সপ 

পরের চেষ্টা দেবে মোরে ফাঁকি, 

এই তাঁবে চলে জগৎস্থুদ্ধ 

নিজের সঙ্গে পরের যুদ্ধ! 

কল্যাণী । 

ভাল আছ বিনি? 

বিনি। 

ভালই আছি ম।, 

মান কেন দেখি সোনার প্রতিমা ? 

ক্ষীরো । 

বিনি করিন্নে মিছে গোলযোগ, 

ঘুচলন। তোর কথা-কওয়া রোগ? 

কল্যাণী । 

রাণী, দি কিছু না কর মনে, 

কথা আছে কিছু কৰ গোপনে । 

ক্ষীরো । 

আর কোথা যাব, গোপন এই ত, 

তুমি আমি ছাড়া কেহই নেইত। 

এরা সব দাসী, কাজ নেই কিছু, 

রাণীর সঙ্গে ফেরে পিছু পিছু । 

হেথা হতে বদি করে দিই ধুর 



২৪০ 

হবে ন| ত সেটা ঠিক দস্তর । 

নাট্য। 
০০ 

কি বল মালতী? 

মালতী । 

আজে তাইত 

দস্তরমত চলাই চাইত । 

সণীরে। | 

সোনার বাটাটা কোথায় কে জানে 

খুজে দেখ দেখি! 

দাসী। 
এই যে এখানে! 

ক্ষীরো। 

€ট1 নয়, সেই মুক্তো বনানো 
আরেকট। আছে সেইটেই আনো । 

অন্য বাটা আনায়ন | 

খয়েরের দাগ লেগেছে ডালায়, 

বাচিনে ত আর তোদের জালায়। 

তবে নিয়ে আয় চুনীর সে বাটা, 

না না নিয়ে আয় পান্না-দেওয়াট। । 
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কল্যাণী । 

কথাটা আমার নিই তবে বলে। 

পাঠান বাদশা অন্তানছলে 

রাজ্য আমার নিয়েছেন কেড়ে,- 

ক্ষীরে1 | 

বল কি? তা হলে গেছে ফুল্বেড়ে, 

গিরিধরপুর, গোপাল নগর, 

কানাইপঞ্জ_ 
কল্াাানী। 

সৰ গেছে মোবু! 

ক্ষীরো । 

হাতে আছে কিছু নগদ টাকা কি? 

কল্যাণী । 

সব নিয়ে গেছে, কিছু নেই বাঁকি 
ক্ষীরে। | 

অদৃষ্টে ছিল এত ছুখ তোর! 

গয়না যা ছিল হারে মুক্তোর, 
সেই বড় বড় নলার ক্ভী 

কফানবাল। যোঁড়। বেড়ে গডনটি, 

'সই যে চুনীর পাঁচনলীহার, 
৯ 
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হীরে দেওয়া সী'থি লক্ষ টাকার, 
সে গুলো নিয়েছে বুঝি লুটে পুটে? 

কল্যাণী । 

সব নিয়ে গেছে সৈন্তেরা জুটে । 

শ্গীরো। 

আহা তাই বলে ধনজনমান 
পল্মপত্রের জলের সমান 

দামী তৈজস ছিল যা পুরোণো 

চিহ্ও তার নেই বুঝি কোনো ? 

সেকালের সব জিনিষপত্র 

আসাসোটাগুলো! চামরছত্র 

চাদোয়া কানাত গেছে বুঝ সব ? 

শাস্ত্রে যে বলে ধন বৈভৰ 

তড়িৎ সমান, মিথ্যে সে নয়! 

এখন তাহলে কোথা! থাক হয় ? 

ৰাড়িটাত আছে ? 

কল্যাণী। 

ফৌজের দল 

প্রাসাদ আমার করেছে দখল। 
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পাপা পরি 

ক্ষীরো। 

ওম! ঠিক এ যে শোনায় কাহিনী, 
কাল ছিল রাণী আজ ভিখাবিণী। 

শান্ধে তাইত বলে সব মারা, 
ধনজন তালবুক্ষের ছায়া! 

কি বল মালতী? 

মালতী । 

তাঁইত বটেই 

বেশি বাড় হলে পতন ঘটেই । 

কল্যাণী । 

কিছু দিন বদি হেথা তোমার 
আশ্রয় পাই, করি উদ্ধার 

আবার আমার রাজ্যখানি ; 

অন্য উপায় নাহিক জানি! 

ক্ষীরো।। 

আহা, তুমি রবে আমার তেথাক়্ 

এ ত বেশ কথা, সুখেরি কথন এ । 

১ মা। 

আহা কত দর।। 



নাট্য । 

২য়া। 

মাযার শরীর 

৩য়া। 

আহা, দেবী ভুমি, নও পুথিবীর ! 

৪ া। | 
হেথা ফেরেনাঁক অধম পতিত, 

আশ্রর পায় অনাথ অতিথ ! 

ক্ষীরো | 

কিন্ত একট কথা আছে বোঁন্! 

বড় বটে মোর প্রাসাদ ভবন 

তেমনি যে ঢের লৌকজন বেশী 

কোন মতে তার আছে ঠেসাঠেসি ! 

এখানে তোমার জায়গা হবে না 

সে একট সহ রয়েছে ভাবনা । 

তবে কিছু দিন যি ঘর ছেড়ে 

ৰাইবে কোথাও থাকি তাবু পেড়ে 77 

১ মা। 

ওমা সেকি কথা! 
২ খা? 

তা হলে ঝানমা। 
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রবে না তোমার কষ্টের সীমা ! 

৩ য়া। 

যে-সে তীবু নর" তবু সে তাবু, 

ঘর থাকতে কি ভিজবে বাবুই % 

৫ মী। 

দয়। করে কত নাব্নে নাবোতে, 

রাণী হযে কি না থাকবে তাবুতে ? 

৬ঠি। 

তোমার সে দশা দেখলে চক্ষে 

অধীনগণের বাজবে বক্ষে ! 

কল্যাণী । 

কাজ নেই রাণী সে অসুবিধায়, 

আজকের তবে লইন্ছ বিদায়? 

ক্ষীরো । 

মাবে নিতান্ত! কি কর্ব ভাই 

ছুঁচ ফেলবাঁর জায়গাটি নাই ! 

জিনিষপত্র লোক-লঙ্করে 

ঠাসা আছে ঘর-_কারে ফস্ করে 
বস্তে বলি যে তার শোঁটি নেই । 

ভাল কথ। ! শোন, বলি গোপ েই ১7 



নাট্য। 

গয়নাপত্র কৌশলে রাতে 

দু দশটা যাহ পেরেছ সরাতে 

মোর কাছে দিলে রবে যতনেই'। 

সলাসসিলা তা. সস সস » সস এ. ৭৯৬ টিপ 

কল্যাণী । 

কিছুই আনিনি, শুধু হের এই 

হাতে ছুটি চুড়ি, পায়েতে নৃপুর। 

ক্গীরো । 

আজ এস তব বেজেছে ছুপুব ;-- 

শরীর ভাল না, তাইতে সকালে 

মাথা ধরে নায় অধিক বকালে ! 

মালতী ! 

মালতী । 

আজ্ঞে । 

শশীরে।। 

জানে না কানাই 

বানের সময় বাজবে শানাই ? 

মালতী । 

বেটারে উচিত করব শাসন! 

কল)ণার প্রস্থান। 
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ক্ষীরো। 

তুলে রাখ মোর রত্ব আসন,-- 

আজকার মত হল দরবার । 

মালতী! 

মালতী । 

আজ্ঞে, 

ন্দীরো | 

নাম করবার 

স্থখ ত দেখলি! 

মালতী । 

হেসে নাহি বাঁচি, 

বাং থেকে কেঁচে হলেন ব্যাঙাচি! 

ন্ষীরে। | 

আমি দেখ বাঁছ। নাম-করাকরি, 

যেখানে সেখানে টাকা-ছড়াছড়ি, 

জড় করে” দল ইতর লোকের 

ভাকজমকের লোক-চমকের ৃ্ 

যত রকমের ভাগ্তামি আছে 

ঘেসিনে কখনো ভুলে তার কাছে। 



২৪৮ নাট্য । 

১ মা। 

রাণীর বুদ্ধি বেমন সারালো, 

তেম্নি ক্ষরের মতন ধারালো ! 

»য়া। 

অনেক মুরখ্খে করে দান ধান, 

কার মাছে হেন কাগুজ্ঞান! 

৩য়া। 

ন্লাণীর চক্ষে ধুলো দিয়ে যাঁবে 
হেন লোক হেন ধুলো কোথা পাবে? 

ক্ষীরো । 

থাম্্থাম্ তোরা রেখে দে বকুনি 

লচ্জা করে যে নিজগুণ শুনি ! 

মালতী ! 

মালতা। 

, আজ্ঞে! 

ক্ষীরো ! 

ওদের গয়ন। 

ছিল যা! এমন কাহারো হয় না! 

থাঁনি চুড়িতে ঠেকেছে শেষে 

দেখে আমি আর বাচিনে হেসে ! 
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তবু মাথা যেন নুইতে চাঁয় না, 

ভিখ. নেবে তবু কতই বায়না ! 
পথে বের হল পথের ভিখিরী 

ভুলতে পারে না তবু রাণীগিরি ! 

নত হয় লোক বিপদে ঠেকুলে 

পিত্তি জলে যে দেমাক্ দেখলে! 

আবার কিসের শুনি কোলাহল ? 

মালতী । 

ছুয়ারে এসেছে ভিক্ষুকদল । 

আকাল পড়েছে, চালের বস্ত। 

মনের মতন হরনি শস্তা, 

তাইতে চেঁচিয়ে খাচ্চে কানটা। 

বেতটি পড়লে হবেন ঠাণ্ডা! 

ক্গীরো । 

বাণী কল্যাণী আছেন দাতা, 

মোর দ্বারে কেন হস্ত পাতা ! 

বছল দে আাঁমার পাঁড়েজি বেটাঁকে 

ধরে নিয়ে যাক সকল কটাকে 

দাতা কল্যাণী বাণীর ঘরে, 

সেথায় আস্ক্ ভিক্ষে করে ! 
১] 

লে পাত এ লা পা শি লাক 



২৫০ নাট্য । 

সেখানে ধা পাবে এখানে তাহার 

আরে! পাঁচ গুণ মিল্বে আহার ! 

১মা। 

হা হা হা! কি মজা হবেই না জানি ! 

২য়া। 

হাসিয়ে হাসিয়ে মারলেন রাণী ! 

৩য়া। 

আমাদের রাণী এতও হাসান্! 

৪ খাঁ । 

ছু চোখ চক্ষুজলেতে ভাপান্ ! 

দাসীর প্রবেশ । 

দাসী। 

ঠাকরুণ এক এসেছেন দ্বারে 

হুকুম পেলেই তাড়াই তাহারে ! 

ক্ষীরো। 

নানা ডেকে দেনা! আজ কি জন্য 
মন আছে মোর বড় প্রসন্ন! 

লাচ পস্চিলাসি লা পাম্পি পপি সিল লে পা পা শা পিপি লী শি সি পি লা দি লীন শনি পিপিপি 
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ঠাকুরাণীর প্রবেশ । 
ঠাকুধাণী | 

বিপদে পড়েছি তাই এন্ু চলে! 

স্ণীরো | 
সে তজানা কথা ! বিপদে না পলে 

শুধু যে আমার চাদ মুখখানি 

দেখতে আসনি সেটা বেশ জানি ! 

ঠাকুরাণী। 

চুরি হয়ে গেছে ঘরেতে আমার-_ 

ক্ষীরো। । 
মোর ঘরে বুঝি শোধ নেবে তার! 

ঠাঁকুরাণী। 

দয়া করে যদি কিছু কর দান 

এ যাত্রা তবে বেচে বায় প্রাণ ! 

ক্ষীরো! | 

তোনারু যা কিছু নিয়েছে অন্ে 

দয়া চাও তুমি তাহার জন্যে! 

আমার বা! তুমি নিয়ে বাবে ঘরে 
তার তরে দয়া আমায় কে করে? 



নাট্য 

_ ঠাকুরাণী। 
ধনসুখ আছে যার ভাগ্ডারে 

দানসথথে তার স্থথ আরো বাড়ে! 

গ্রহণ যে করে তারি হেট মুখ, 
ছুঃখের পরে ভিক্ষার দুখ । 

তুমি সক্ষম আমি নিরুপায় 

অনায়াসে পার ঠেলিবারে পায়; 

ইচ্ছা না হয় নাই কোরে! দান 

অপমানতেরে কেন অপমান ? 

চলিলাম তবে, বল দয়। করে 

বাসন। পূরিবে গেলে কার ঘরে ? 

ক্ষীরো । 

রাণী কল্যাণী নাম শোন নাই? 

দাতা বলে তার বড় যে বড়াই ! 

এইবার তুমি যাও তাঁরি ঘরে 

ভিক্ষীর ঝুলি নিয়ে এস ভরে, 

পথ না জান ত মোর লোক জন 

পৌছিরে দেবে রাণীর ভবন। 
ঠাকুরাণী। 

তবে তথাস্ত ! যাই তারি কাছে। 
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তাঁর ঘর মোর খুখ জানা আছে! 
আমি সে লক্ষ্মী, তোর ঘরে এসে 

অপমান পেয়ে ফিরিলাম শেষে! 

এই কথা ক”টি করিয়ে! ম্মরণ-_ 
ধনে মানুষের বাড়েনাক মন। 

আছে বহু ধনী আছে বহু মানী 

সবাই হয় না রাণী কল্যাণী! 
ক্ষীরো। 

যাঁবে যদি তবে ছেড়ে যাও মোরে 

দস্তরমত কুর্ণিস্ করে! 

মালতী ! মালতী ! কোথায় তারিণী ! 
কোথা গেল মোর চামরধারিণী ! 

আমার একশো! পঁচিশটে দাসী! 

তোরা কোথা গেলি বিনি কিনি কাশী ! 

কল্যাণীর প্রবেশ । 

কল্যাণী । 

পাগল হলি কি? হয়েছে কি তোর 

এখনো যে রাত হয়নিক ভোর! 

বল্ দেখি কি যেকাও কলি? 



২৫৪ নাট্য । 
সপ সপী বকলাপিস্পলি আপ স্পট সি এপ অপর্ণা আপ সিিস্পিলি পি পলিসি সি সা ৮ টি সি শত 2 শা ্পিশি সি 

ডাকাডাকি করে জাঁগালি পল্লী ? 
ক্ষীরো । 

ওমা তাইত গ।! কি জানি কেমন 

সারারাত ধরে দেখেছি স্বপন ! 

বড় কুম্বপ্র দিয়েছিল বিধি, 

স্বপনট। ভেঙ্গে বাচ্লেম দিদি। 

একটু দ্রাড়াও, পদধূলি লব! 

তুমি রাণী আমি চিরদাসী তব! 








